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  مقدمه ناشر
  مقدمه تحقیق 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .و آله الطاهرین ) صلى اهللا علیه و آله(الحمد هللا رب العالمین ، و الصاله على رسول اهللا 

رفانى ـ اخالقى مشتمل بر مباحث ارزشـمند عرفـان نظـرى ،     کتاب شریف شرح حدیث جنود عقل و جهل کتابى ع
این شرح کـه بـه      . فلسفه اسالمى ، اخالق ، شرح احادیث ، انسان شناسى ، تفسیر هماره با نصایح اخالقى مى باشد                 

قلم تواناى عارف باهللا و واصل به محبوب حضرت روح اهللا ـ سالم اهللا علیه ـ به رشـته تحریـر در آمـده اسـت ، از       
  .ب بى نظیر در نوع خویش به حساب مى آیدکت

امام راحل از جایگاه رفیع علم و عمل ، و با تبحر در علوم عقلیه و نقلیه ، و اسـتجماع توشـه کـافى از فقـه اکبـر و                    
اصغر به شرح حدیث نورانى جنود رحمان و شـیطان پرداختـه ، و در تبیـین لطـائف نهفتـه در آن گـوى سـبقت از                       

 اخالقى و شراح حدیث ربوده ، و از نفس قدسى روح الهى در آن چنـان دمیـده کـه قلـب                       صاحبان کتب عرفانى و   
  .سالک را مطمئن و قدم او راسخ کند

شرح احادیث نورانى معصومین ـ علیهم صلوات اهللا ـ که مشتمل بر معارف بلند الهى است و به برکت کـشف تـام      
الئق القاء شده است ، به ید قدرت عارفى کامل          محمدى و والیت علوى و براى مصلحت کشف حقائق نسبت به خ           

و موید امکان پذیر است ، و به همین جهت کمتر عالمى از علماى ربانى را توانایى انجام ایـن مهـم بـوده و ابـواب                           
باطنیه احادیث را بر سالکان طریق گشوده ، چرا که راهیابى با بارگاه کلمات قدسى ایشان بـدون اجتهـاد در عرفـان                       

  .لسفه الهى ، و جهد وافر در تفقه مغزاى کالم و جهاد در راه محبوب و جحود غیر او ، میسور نیست نظرى و ف
اهمیت این کتاب فقط به واسطه تضلع مولف در علوم مختلف نیست ، بلکه مربى بودن امام راحـل بـراى میلیونهـا                       

وانانى که ره صد ساله را یک شـبه         انسان حق طلب و راهبرى ایشان بهترین بهترین شاهد صدق نگارنده آن است ج             
  .پیموده و انوار معارف بر قلب ایشان متجلى شد ، محک روشن بر صراط مستقیم استاد علم و عمل است 

اکنون بر ماست که در نشر اندیشه هاى آن در یگانه بکوشیم تا کتابى را که در سر اندیشه هاى عرفانى امام جایگـاه                        
ب مولف در اخالق است ، بر شیفتگان اندیشه ناب اسالم محمدى عرضه داریـم تـا                 ویژه اى دارد ، بلکه آخرین کتا      

  .پنجره اى دیگر بر باغ اسالم ناب با معرفى مبتکر اعظم روح اهللا بگشائیم 
  

  روش تحقیق 
متاسفانه نسخه اصلى این کتاب در اختیار موسسه قرار ندارد و مفقود گردیـده اسـت ، و تنهـا دو نـسخه بـه قلـم          .1

در اثنـاى تحقیـق     .دان حضرت امام در دسترس بوده است که تحقیق اولیه بر روى آنها صـورت گرفتـه اسـت                    شاگر
نسخه عکس بردارى شده اى توسط کارکنان وزارت اطالعات جمهورى اسالمى به دسـت آمـد کـه شـاید یکـى از                       

   .دالئل تاخیر در انتشار این اثر نفیس لزوم بررسى مجدد بر روى نسخه مولف بوده است
این امر با وسواس و دقت الزم انجام شده است ، چنانچه در بسیارى از موارد حتـى در رسـم الخـط                       : مقابله متن   .2

با مراجعه به متن کتاب تفاوتهاى موجود مان رسم الخـط آن ـ کـه در حـدود     . مولف نیز امانت حفظ گردیده است 
  .وشن مى شودپناه و پنج سال قبل نگارش شده ـ و امالء امروز به خوبى ر
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در ویرایش این کتاب هیچگونه تصرفى در کلمات و عبارات صورت نگرفته و فقط سعى شده است بـا                   : ویرایش  .3
در صورتى که عنـاوین و عبـاراتى بـه مـتن     . نشانه هاى سجاوندى فهم جمالت براى خوانندگان محترم آسانتر شود         

  .قرار داده شده است () اضافه شده باشد در میان قالب 
بر این کتاب پاورى هاى متعددى به تناسب ، نگاشته شـده تـا اطالعـات جـانبى را در اختیـار خواننـده                        : پاورقى  .4

توضـیحاتى  .در بسیارى از پاورقى ها براى خوانندگان فراسى زبانى که با منابع اصلى کتاب آشنایى ندارنـد                . قراردهد
  .داده یا منابع فرعى معرفى شده است 

ى کتاب بعضى از فهارس فنى که دست یابى به مطالب کتاب را آسان مـى کنـد قـرار داده شـده                       در انتها : فهارس  .5
  .است 

ضمن ارائه این اثر گرانقدر به دانشمندان و عالقمنـدان معـارف            ) س(موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینى         
یى مکتـب عرفـانى ـ اخالقـى امـام      الهى ، امیدوار است در آینده اى نزدیک شاهد مقاالت و کتب تحقیقى در شناسا

  .راحل و مقایسه آراء و آثار ایشان با دیگر عرفاى شامخ جهان اسالم باشد
  )س(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى 

  گروه تحقیق ـ قم
  پیشگفتار

  .عین الحمد للّه رب العالمین و صلّى اللّه على سیدنا محمّد و آله الطّیّبین و لعنۀ اللّه على اعدائهم اجم
الهى جنود عقل و رحمان را در باطن قلب ما بر جنود جهل و شیطان غلبه ده و خرگـاه معرفـت خـود را در بـسیط       
روح ما به پایدار و چشم امید ما را از غیر خود کور فرما ، و به خود و معـارف خـویش روشـنى بخـش ، و دسـت                  

 به تصرف خود آور و ما را به عنایـات خاصـه و              تصرف شیطان و جنود او را از مملکت باطن ما قطع کن ، و آن را               
) 1(معارف مخصوصه خود مزید اختصاص ده و به جذبه محبت خود مجـذوب فرمـا و بـه قـرب نافلـه و فریـضه                    

و اهـل بیـت او      ) صلى اهللا علیه و آله و سـلم       (مشرف گردان و دست وسیله ما را از دامن پرشرف و فضیلت محمد              
  .ن را با ما مشفوع و شفاعت آنها را مرزوق فرما ، انک ذو فضل عظیم کوتاه نفرما ، و نور مقدس آنا

و بعد ، چون احادیث شریفه اهل بیت عصمت و طهارت ـ علیهم الـسالم ـ را کـه خلفـاء رحمـان و خالصـه بنـى         
االنسانند ، روحانیت و نورانیتى است که در دیگر کلمات و احادیث یافـت نـشود ، چـه کـه آن از سرچـشمه علـم                           

انى و فیض سبحانى نازل ، و دست تصرف هوا و نفس اماره از آن دور ، و دیو پلید و شیطان بعید از خیانت به      رحم
آن مهجور است ، و نورانیت نفوس شریفه و طهارت ارواح لطیفه آن بزرگان دین و اولیاء یقین ، در کالم آنها جلـوه      

از ایـن جهـت ،      ) 2(رموده ، قل کل یعمـل علـى شـاکلته           نموده ، بلکه نور کالم حق از گریبان احادیث آنها تجلى ف           
، و به ماء محبت ایشان معجـون اسـت از آن احادیـث    ) 3(نفوس لطیفه مؤمنان را ـ که از فاضل طینت آنان مخلوق  

شریفه اهتزازاتى روحانى و طربهائى معنوى حاصل آید که به وصف نیاید ، و رابطه معنویه بین ارواح مقدسه آنان و                     
  .طیفه اینان به واسطه آن حاصل شودقلوب ل

، شاید یـک و جهـش همـین باشـد کـه             ) 4(و این که از قرآن شریف به حبل ممدود بین آسمان و زمین تعبیر شده                
از ایـن رو از کلمـات حـضرات معـصومین ـ      . رابطه روحانیه و واسطه معنویه بین عالم قدس و ارواح انـس اسـت   

 صدور یافته ، به حبـل   اح متعلقه به عالم قدس و نفوس منقطعه به حضرت انس علیهم الصلوۀ و السالم ـ که از ارو 
چه که سروران ما ـ علیهم السالم ـ آنچه در ارشاد خلـق و اصـالح     ). کرد(ممدود بین آسمان و زمین تعبیر مى توان 

 علم ربانى بـوده     مخلوق بیان مى فرمودند ، از سرچشمه علم کامل لدنى رسول اکرم است که از صراح وحى الهى و                  
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و همـان طـور کـه دربـاره         . و از قیاسات و اختراعات ، که ساخته بدست تصرف شیطان است ، عارى و برى است                  
در ) 5(ان هـو اال وحـى یـوحى         * مـا ینطـق عـن الهـوى         : وارد است که    ) صلى اهللا علیه و آله و سلم      (رسول اکرم   

  ) 6. ( شریفه بدان اشارت است حضرات ائمه هدى جارى و سارى است ، چنانچه در احادیث
و ) 7(لهذا این قاصر را به خاطر افتاد که حدیث شریفى که در کافى شریف ، مشتمل بر جنود عقـل و جهـل اسـت              

متضمن امهات فضائل و رذائل است ، به قدر میسور و به طریق اجمـال شـرح کـنم ، شـاید مـؤمنى را از آن نفعـى                             
و مشتمل نمودم این وجیزه را بر مقدمه اى و چند مقالـه و  . ص قاصر شودحاصل آید و این خود موجب جبران نقای 

  .یک خاتمه 
  :باید دانست که نویسنده در نظر ندارد که بحث در اطراف جهات علمیه این حدیث شریف کند ، به جهاتى 

  .قصور باع و قلۀ اطالع در این میدان : اول 
علماء و افاخم فضالء و زبده محققین و قدوه مـدققین و اسـاتیذ              ـ که از اعاظم     ) 8(آن که شراح کافى شریف      : دوم  

  .علم و ایقان و اساطین فلسفه و عرفانند
براى کسى جاى کالم نگذاشتند و در هر رشته اى دست اخالف را از رشته سخن کوتاه نمودند ، ـ جـزاهم اهللا عـن    

  .االسالم خیرا
دست عامه از آن کوتاه است و ما را نظر به           . لم و فضل است     آن که استفاده از نکات علمیه منحصر به اهل ع         : سوم  

  .استفاده عموم بلکه عوام است 
آن که مقصود مهم از صدور این احادیث شریفه و مقصد اسنى از بسط علوم الهیـه ،  : ـ و آن عمده است ـ  : چهارم 

یـت القـصواى آن سـبکبار نمـودن         افهام نکات علمیه و فلسفیه و جهات تاریخچه و ادبیه نیست و نبـوده ، بلکـه غا                 
نفوس است از عالم مظلم طبیعت و توجه دادن ارواح است بـه عـالم غیـب و منقطـع نمـودن طـایر روح اسـت از                            
شاخسار درخت دنیا ، که اصل شجره خبیثه است ، و پرواز دادن آن است به سوى فضاى عالم قدس و محفل انـس                  

مگر از تصفیه عقول و تزکیه نفـوس و اصـالح احـوال و تخلـیص                و این حاصل نیاید     . ، که روح شجره طیبه است       
  .اعمال 

چنانچه رسول خدا ـ صلى اهللا علیه و آله و سلم ـ در حدیث شریف کافى ، که علم را منحصر فرموده به سـه چیـز     
ى علـوم  ، تعبیر از قسم اول ، که علم عقاید است ، به آیه و نشانه محکمه فرمود و این بدین نکته است کـه حتـ    ) 9(

عقاید نیز باید آیت الهیه باشد و منظور و مقصود از آن ، طلب حق و جـستجوى محبـوب مطلـق باشـد ، کـه اگـر                              
متکلمى فرضا یا حکیمى نقد عمر خود را صرف در شعب متشتته و فنون متکثره علم کالم و حکمت کنـد ، و علـم                   

، بلکه حجاب اکبر شـود ، و علمـش علـم            آیت الهى و آلت حق جوئى و حق خواهى نباشد ، خود آن علم حجاب                
بلکه پس از بحث بسیار و قال و قیـل بـى شـمار ، قلـب را بـه عـالم                      . الهى ، و حکمتش حکمت الهیه نخواهد بود       

  .طبیعت کثرت ، اعتناء افزون شود و روح را به شاخسار شجره خبیثه ، تعلق محکم گردد
د که علمش الهى و ربـانى باشـد و اگـر علمـى از توحیـد و      حکیم ، وقتى الهى و عالم هنگامى ربانى و روحانى شو   

تجرید فرضا بحث کند ، ولى حق طلبى و خدا خواهى او را به این بحث نکشانده باشد ، بلکه خـود علـم و فنـون                            
 الهیه    بدیعه آن بلکه نفس و جلوه هاى آن او را دعوت کرده باشد ، علمش آیت و نمونه و نشانه نیست و حکمتش                        

  .لکه نفسانیه و طبیعیه است نیست ، ب
پس این که نزد علماء مشهور است که یک قسم از علوم است که خودش منظور است فى نفسه ـ که در مقابل علوم  

ـ در نظر قاصر درست نیاید ، بلکه جمیع علوم معتبره را سمت مقدمیت اسـت ، منتهـى هـر یـک               ) 10(عملیه است   
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لم توحید و توحید علمى مقدمه است براى حصول توحید قلبـى ، کـه               پس ع . براى چیزى و به طورى مقدمه است        
  .توحید عملى است ، و با تعمل و تذکر و ارتیاض قلبى حاصل شود

چه بسا کسانى که صرف عمر در توحید علمى نموده و تمـام اوقـات را بـه مطالعـه و مباحثـه و تعلـیم و تعلـم آن                            
الهى و حکیم ربانى نشده ، تزلزل قلبى آنها از دیگران بیشتر است ،              مصروف کردند و صبغه توحید نیافته اند و عالم          

زیرا که علوم آنها سمت آیه بودن نداشته و با ارتیاضات قلبیه سر و کار نداشته اند و گمان کرده اند با مدارسه فقط ،            
  .این منزل طى مى شود

و : ت در قلب ـ که آن صبغۀ اهللا اسـت   جمیع علوم شرعیه مقدمه معرفت اهللا و حصول حقیقت توحید اس! اى عزیز
ـ غایت امر آن که بعضى مقدمه قریبه و بعضى بعیده و بعضى بالواسطه و بعضى مـع                  ) 11(من احسن من اهللا صبغۀ      

  .الواسطه است 
علم فقه ، مقدمه عمل است و اعمال عبادى ، خود ، مقدمه حصول معارف و تحصیل توحید و تجرید است ، اگر به                        

و نقض نتوان نمود که از عبادات چهل ـ پنجاه سـاله مـا    .  قلبیه و قالبیه و ظاهریه و باطنیه آن قیام شودآداب شرعیه
و ما را سر و     ) 12(هیچ معارف و حقایقى حاصل نیامده است ، چه از علوم ما نیز هیچ کیفیت و حالى حاصل نشده                    

و آن شعبه از علم فقـه ، کـه   . ـ است ، نبوده و نیست کارى با توحید و تجرید ، که قرۀ العین اولیاء ـ علیهم السالم   
در سیاست مدن و تدبیر منزل و تعمیر بالد و تنظیم عباد است ، نیز مقدمه آن اعمال است که آنها دخالت تـام تمـام                          

  .در حصول توحید و معارف دارند که تفصیل آن از حیطه این مختصر خارج است 
براى تهذیب نفوس ، که آن مقدمـه اسـت          ) است(ت در علم اخالق ، مقدمه       و همین نحو ، علم به منجیات و مهلکا        

براى حصول حقایق معارف و لیاقت نفس براى جلوه توحید و این نزد اهلش پر واضح است و براى جاحـدین نیـز       
  ) 13. (معلوم نخواهد شد ، گرچه مثنوى هفتاد من کاغذ شود

منظور ما این است که مقصد قـرآن        .  دیگر که بس عمیق است کشاند      از مطلب دور افتادیم و عنان قلم ما را به وادى          
و غالبا شراح احادیث شریفه و      . و حدیث تصفیه عقول و تزکیه نفوس است براى حاصل شدن مقصد اعالى توحید             

مفسرین قرآن کریم این نکته را ، که اصل اصول است ، مورد نظر قرار ندادند و سرسرى از آن گذاشته اند و جهاتى                        
را که مقصود از نزول قرآن و صدور احادیث به هیچ وجه نبوده ، از قبیل جهات ادبى و فلسفى و تـاریخى و امثـال                          

  .آن ، مورد بحث و تدقیق و فحص و تحقیق قرار داده اند
حتى علماء اخالق هم که تدوین این علم کردند ، یا به طریق علمى ـ فلسفى بحـث و تفتـیش کردنـد مثـل کتـاب       

تالیف حکیم متالـه    ) 16(و کتاب شریف اخالق ناصرى      ) 15(محقق بزرگ ابن مسکویه     ) 14(ۀ االعراق   شریف طهار 
کتاب ) قسمتهاى(ـ قدس اهللا نفسه الزکیۀ ـ و بسیارى از  ) 17(و فیلسوف متبحر افضل المتاخرین نصیرالملۀ والدین 

خالق و تهذیب باطن تـاثیرى بـسزا نیـست ،          ـ و این نحو تالیف علمى را در تصفیه ا         ) 19(غزالى  ) 18(احیاء العلوم   
اگر نگوییم اصال و راسا نیست ـ و یا از قبیل تاریخ االخالق است ـ به اصطالح نویسنده ـ که مشتمل بـر قـصص و      

  .حکایات و امثال و وقایع است ، که صرف وقت در آن انسان را از مقصد اصلى باز مى دارد
، ) 20( به مدح و ثنا یاد مى کنند و او را بدء و ختم علم اخالق مى پندارنـد                    کتاب احیاء العلوم که تمام فضالء او را       

به نظر نویسنده در اصالح اخالق و قلع ماده فساد و تهذیب باطن کمکى نمى کند ، بلکه کثرت ابحاث اختراعیـه و                       
صد اصلى باز مى دارد     انسان را از مق   ) 21(زیادى شعب علمیه و غیر علمیه آن و نقلهاى بى فایده راست و دروغ آن                

  .و از تهذیب و تطهیر اخالق عقب مى اندازد
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بالجمله ، به نظر قاصر ، اخالق علمى و تاریخ و همین طور تفسیر ادبى و علمى و شـرح احادیـث بـدین منـوال از                           
ح نویسنده را عقیده آن است که مهم در علم اخالق و شـر            . مقصد و مقصود دور افتادن و تبعید قریب نمودن است           

احادیث مربوطه به آن یا تفسیر آیات شریفه راجعه به آن ، آن است که نویسنده آن با ابـشار و تنـذیر و موعظـت و                           
و بـه عبـارت دیگـر ،        . نصیحت و تذکر دادن و یادآورى کردن ، هر یک از مقاصد خود را در نفوس جایگزین کنـد                  

  .ا و عیبها را ، نه آن که راه عالج نشان دهدکتاب اخالق ، موعظه کتبیه باید باشد و خود معالجه کند درده
ریشه هاى اخالق را فهماندن و راه عالج نشان دادن ، یک نفر را به مقصد نزدیک نکند و یک قلب ظلمانى را نـور                         

کتاب اخالق آن است که به مطالعه آن ، نفس قاسى نـرم ، و غیـر مهـذب                   . ندهد و یک خلق فاسد را اصالح ننماید       
ى نورانى شود ، و آن ، به آن است که عالم در ضمن راهنمایى ، راهبـر و در ضـمن ارائـه عـالج ،                           مهذب ، و ظلمان   

  .معالج باشد و کتاب ، خود ، دواى درد باشد نه نسخه دوانما
و این کتب مذکوره نسخه هـستند نـه دوا ، بلکـه             . طبیب روحانى باید کالمش حکم دوا داشته باشد نه حکم نسخه            

نسخه بودن بعضى از آنها نیز مشکوک است ، ولى از این وادى صـرف نظـر کـردن اولـى     : گفتم اگر جرات بود مى     
  .است 

نویسنده ، راه نوشتن کتاب اخالق را باز کردم که اگر عالمى نویسنده و قادر بر تقریر و تحریر پیدا شد ، ایـن طـرز                          
و . نایى یا قلب ظلمانیم را این بینـائى اسـت           بنویسد ، نه آن که خود من را چنین قدرت یا قلم شکسته ام را این توا                
و ما از خداى متعال توفیق مـى طلبـیم کـه    . معلوم است اشکال نمودن سهل است ، ولى حل آن کردن مشکل است        

قلب سخت ما را نرمى دهد و اخالص را نصیب فرماید که شاید از این نوشته ناالیق دلى به دسـت آیـد ، انـه ولـى             
  .الفضل و االنعام 

  اله اولى در نقل لفظ حدیث شریف است تیمنا و تبرکامق
الى ثقۀ االسالم الـشیخ االکبـر االقـدم محمـد بـن یعقـوب               ) 22(باسنادى المتصل المذکور بعضها فى کتابنا االربعین        

الشریف عن عدۀ من اصحابنا ، عن احمد بن محمد ، عن على             ) 24(رضوان اهللا علیه فى جامعه الکافى       ) 23(الکلینى  
کنت عند ابى عبداهللا علیه السالم و عنده جماعۀ من موالیه فجرى ذکر العقل            : حدید ، عن سماعۀ بن مهران ، قال         بن  

جعلـت  : فقلـت  : قال سماعۀ  . اعرفوا العقل و جنده و الجهل و جنده تهتدوا        : و الجهل ، فقال ابو عبداهللا علیه السالم         
ان اهللا خلق العقل و هـو اول خلـق مـن الروحـانیین عـن      :  علیه السالم فداک ال نعرف اال ما عرفتنا ، فقال ابو عبداهللا  

خلقتک خلقا عظیما ، و کرمتـک       : اقبل فاقبل ، فقال اهللا تعالى       : ادبر فادبر ، ثم قال له       : یمین العرش من نوره فقال له       
اقبل فلم یقبـل ،     :  ، ثم قال له      ادبر فادبر : ثم خلق الجهل من البحر االجاج ظلمانیا ، فقال له           : قال  . على جمیع خلقى    

استکبرت فلعنه ، ثم جعل للعقل خمسۀ و سبعین جندا ، فلما راى الجهل ما اکرم اهللا به العقـل و مـا اعطـاه                      : فقال له   
یا رب ، هذا خلق مثلى خلقته و کرمته و قویته ، و انا ضده و القوۀ لى به فاعطنى من : اضمر له العداوۀ ، فقال الجهل 

فاعطـاه  . قد رضـیت    : قال  . نعم ، فان عصیت بعد ذلک اخرجتک و جندک من رحمتى            : فقال  . ل ما اعطیته    الجند مث 
  :خمسۀ و سبعین جندا ، فکان مما اعطى العقل من الخمسۀ و سبعین الجند 

لجحود الخیر و هو وزیر العقل ، و جعل ضده الشر و هو وزیر الجهل ، و االیمان و ضده الکفر ، و التصدیق و ضده ا                         
، و الرجاء و ضده القنوط ، و العدل و ضده الجور ، و الرضا و ضده السخط ، و الشکر و ضده الکفران ، و الطمـع و                             
ضده الیاس ، و التوکل و ضده الحرص ، و الرافۀ و ضدها القسوۀ ، و الرحمـۀ و ضـدها الغـضب ، و العلـم و ضـده                              

هتک ، و الزهد و ضده الرغبۀ ، و الرفق و ضده الخرق ، و الرهبۀ             الجهل ، و الفهم و ضده الحمق ، و العفۀ و ضدها الت            
و ضدها الجراۀ ، و التواضع و ضده الکبر ، و التؤ دۀ و ضدها التسرع ، و الحلم و ضـده الـسفه ، و الـصمت و ضـده                               
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ده االنتقام ،   الهذر ، و االستسالم و ضده االستکبار ، و التسلیم و ضده الشک ، و الصبر و ضده الجزع ، و الصفح و ض                       
و الغنى و ضده الفقر ، و التذکر و ضده السهو ، و الحفظ و ضده النسیان ، و التعطـف و ضـده القطیعـۀ ، و القنـوع و              
ضده الحرص ، و المواساۀ و ضدها المنع ، و المودۀ و ضدها العداوۀ ، و الوفاء و ضـده الغـدر ، و الطاعـۀ و ضـدها                             

 و السالمۀ و ضدها البالء ، و الحب و ضده البغض ، و الصدق و ضده الکذب المعصیۀ ، و الخضوع و ضده التطاول ،    
، و الحق و ضده الباطل ، و االمانۀ و ضدها الخیانۀ ، و االخالص و ضده الـشوب ، و الـشهامۀ و ضـدها الـبالدۀ ، و                              

ۀ الغیب و ضدها المماکرۀ ،      الفهم و ضده الغباوۀ ، و المعرفۀ و ضدها االنکار ، و المداراۀ و ضدها المکاشفۀ ، و سالم                  
و الکتمان و ضده االفشاء ، و الصالۀ و ضدها االضاعۀ ، و الصوم و ضده االفطار ، و الجهاد و ضده النکول ، و الحـج   
و ضده نبذ المیثاق ، و صون الحدیث و ضده النمیمۀ ، و برّ الوالدین و ضده العقوق ، و الحقیقۀ و ضـدها الریـاء ، و                            

منکر ، و الستر و ضده التبرج ، و التقیۀ و ضدها االذاعۀ ، و االنصاف و ضده الحمیۀ ، و التهیئـۀ و                        المعروف و ضده ال   
ضدها البغى ، و النظافۀ و ضدها القذر ، و الحیاء و ضدها الخلع ، و القصد و ضده العدوان ، و الراحۀ و ضدها التعب             

العافیۀ و ضـدها الـبالء ، و القـوام و ضـده المکـاثره ، و      ، و السهولۀ و ضدها العصوبۀ ، و البرکۀ و ضدها المحق ، و  
الحکمۀ و ضدها الهوى ، و الوقـار و ضـده الخفـۀ ، و الـسعادۀ و ضـدها الـشقاوۀ ، و التوبـه و ضـدها االصـرار ، و                    

 و االستغفار و ضده االغترار ، و المحافظۀ و ضدها التهاون ، و الدعاء و ضده االستنکاف ، و النشاط و ضده الکـسل ،                 
  .الفرح و ضده الحزن ، و االلفۀ و ضدها الفرقۀ ، و السخاء و ضده البخل 

و ال تجتمع هذه الخصال کلها من اجناد العقل ، اال فى نبى او وصى نبى او مؤمن امتحن اهللا قلبه لالیمان و امـا سـائر           
ینقى من جنود الجهل فعنـد      ذلک من موالینا فان احدهم ال یخلو من ان یکون فیه بعض هذه الجنود حتى یستکمل و                  

ذلک یکون فى الدرجۀ العلیا مع االنبیاء و االوصیاء و انما یدرک ذلک بمعرفـۀ العقـل و جنـوده و مجانبـۀ الجهـل و                          
  .جنوده ، و فقنا اهللا و ایاکم لطاعته و مرضاته 

  
  :تنبیه 

  :ین است که ترجمه حدیث شریف ، تا آن جا که مناسب ترجمه است که تعدید جنود مى فرماید ، چن
من نزد ابو عبداهللا جعفـر بـن محمـد ـ علیـه الـسالم ـ بـودم و در نـزد او جمـاعتى از           : سماعۀ بن مهران گوید که 

عقـل و لـشکر او و   : دوستانش بودند ، از عقل و جهل سخن جریان یافت ، حضرت صادق ـ علیه السالم ـ فرمـود    
  .جهل و لشکر او را بشناسید تا هدایت شوید

  .فداى تو گردم ما چیزى نمى شناسیم مگر آنچه را که تو به ما بشناسانى : ت ، من گفتم سماعه گف
همانا خداى تعالى آفرید عقل را ـ و آن اول مخلـوق از عـالم ارواح اسـت ـ از طـرف راسـت        : آن حضرت فرمود 

. روى بیاور ، روى آورد     : پس از آن به او گفت     . رو برگردان ، او رو برگردانید     : عرش از نور خود ، پس به او گفت          
  .آفریدم تو را آفریده بزرگى و کرامت دادم تو را بر جمیع مخلوقات خود: فرمود خداى تعالى 

: پس از آن خلق فرمود جهل را از دریاى شور تلخ تاریک ، پس گفـت بـه او                  ) : علیه السالم (فرمود حضرت صادق    
سرکشى کردى پس دور نمود او : فرمود به او. روى نیاوردروى آور ، : پس از آن گفت به او . پشت کن ، پشت نمود    

  .را
چون جهل دید آنچه را که حق به او اکرام کرد عقل را و آنچه               . پس از آن ، قرار داد از براى عقل هفتاد و پنج لشکر            

  .را عطا فرمود به او ، عداوت او را در نهاد خود گرفت 
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مثل من ، آفریدى او را و تکـریمش فرمـودى و قـوتش دادى و           این آفریده اى است     ! اى پروردگار :پس جهل گفت    
  .من ضد اویم و نیست براى من توانائى به او

  .به من نیز عطا کن از لشکر ، مثل آنچه به او عطا فرمودى 
. راضـى شـدم   : گفـت  . تو و جند تو را از رحمت خود خارج کـنم    . پس اگر بعد از این گناه کردى        . آرى  : فرمود  

  .فرمود به او هفتاد و پنج لشکر عطا  پس 
شروع فرمود به شمارش جند عقل و جهل که پس از این به تفصیل ـ ان شـاء اهللا   ) علیه السالم(بعد حضرت صادق 

ـ به بیان آنها پردازیم و ما ناچار ، برخالف میثاق خود که در اول این رساله اشارت به آن نمودیم ، کـه تعـرض بـه                            
بعض نکات علمیه صدر این حدیث ـ که جز این طریق راهى ندارد ـ با اختـصار و اجمـال     مطالب علمیه نکنیم ، به 

  .اشارتى مى نمائیم 
  

  :مقاله دوم در بیان شمه اى از حقیقت عقل و جهل و بیان مراد حدیث شریف 
نـسان  بدان که عقل و جهلى را که در محضر موالیان مورد بحث بود ، به حسب ظاهر ، عقل و جهلى است کـه در ا                         

است که آن قوه عاقله ، یعنى قوه روحانیه اى است که به حسب ذات ، مجرد و به حسب فطرت ، مایل به خیـرات                          
و کماالت و داعى به عدل و احسان است ، و در مقابل آن ، قوه واهمه است که فطرتـا ، تـا در تحـت نظـام عقلـى                         

ـ که شجره خبیثه و اصل اصول شـرور اسـت ـ مـى     نیامده و مسخر در ظل کبریاى نفس مجرد نشده ، مایل به دنیا  
  .باشد و پس از این ـ ان شاء اهللا ـ ذکرى از این دو پیش مى آید

از آن اسم برده شده ـ به مناسبت خصایصى کـه بـراى    ) علیه السالم(و اما عقلى که در لسان شریف حضرت صادق 
 عالم کبیر است که باطن و سرّ و حقیقـت عقـول   او ذکر شده از قبیل اینکه اول خلق از روحانیین است ـ عقل کلى 

و به فهم آن حقیقت ، آنچه مورد نظر آنان بوده نیز معلوم شود و آن جوهرى اسـت نـورانى مجـرد از                       . جزئیه است   
عالیق جسمانى ، و اول مخلوق از روحانیین است و تعین اول فیض مقدس و مشیت مطلقه است و کینونت عذبیـه                      

  .نبى ختمى در عالم تخلیق و ابداع است و نور ) 25(ماء است 
و انکار آن موجب و مستلزم انکار بسیارى از ضروریات عقل و دین است ، از قبیل تصور اشرف از واجب تعالى در     
نظام وجود ، و تحدید واجب ـ جلت قدرته ـ و تجسیم آن ذات مقدس ، و راه یافتن جهـل و عجـز و بخـل در آن      

گرچه آنان که منکر آننـد      .  تعدیدش موجب تطویل است ، فضال از بحث و تحقیقش            ساحت قدس و امثال آن ، که      
، توجه به توالى فاسده و لوازم باطله آن نداشته اند ، زیرا که این از لوازم خفیه اى است که                    ) 26(از بزرگان محدثین    

لهـذا در   . هل و غافل بودنـد    با ممارست در علوم حقیقه توحید و تجرید ظاهر شود ، و اهل حدیث و ظاهر از آن ذا                  
دامن قدس و طاهرت آنها نقصى وارد نشود ، زیرا که گمان نموده اند که قول به عالم عقلى و مجرد ، مـستلزم نفـى      

، تشمیر ذیل تحقیـق فرمـوده و اثبـات حـدوث            ) 27(حدوث عالم است ، با آن که بعضى از محققین و اکابر بزرگ              
و ما ـ بحمداهللا  .  حق ـ جل و عال ـ نباشد   فى با قواعد توحید و تنزیه و تقدیس زمانى عالم نموده ، به طورى که منا

و حسن عنایته ـ به وجهى مناسب مسلک اهل معارف و اصحاب قلوب ، اثبات حدوث زمانى همه عـوالم غیـب و    
ث بعد ذلـک امـرا   که بیان آن با مقدماتش ، محتاج به افراد رساله جداگانه است ، لعل اهللا یحد              ) 28(شهادت نمودیم   

بـه  ) 30(و توفیقى عنایت فرماید که به آن نایل شویم با آن که ، آن نحو حدوثى که بعـض محـدثین بزرگـوار                ) 29(
ملیین نسبت داده اند از ساحت آنها دور ، و قول آن مستلزم چندین محذور است که هر یک اساس تنزیه و توحیـد                        

  .اندرا متزلزل مى کند و ایشان از آن غفلت داشته 
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 آیـات     و اشـارات بعـض      ) 31(بالجمله ، ثبوت عقل مجرد ، بلکه عوالم عقلیه ، موافق احادیث اهل بیـت عـصمت                  
و این جوهر مجرد ،     . و نتیجه ریاضات اصحاب معارف است       ) 33(و ضرورت عقول اولواااللباب     ) 32(شریفه الهیه   

و ایـن غیـر آدم ابوالبـشر اسـت ، بلکـه             .  تعبیر شده    ، از آن به آدم اول     ) 34(عقل عالم کبیر است و در لسان بعضى         
  .روحانیت آدم ـ علیه السالم ـ ظهور آن است 

و در مقابل این حقیقت نورانیه ، حقیقت دیگر است که آن و هم کل است در انسان کبیر ، که بـه حـسب فطـرت و            
حقیقت ابلیس االبالسه و شیطان بزرگ جبلت ، مایل به شرور و فساد و داعى به اغلوطه و اختالق است و آن بعینه ،  

و از براى این حقیقت ، تجرد است ، تجرد برزخـى            . است ، که سایر شیاطین و ابالسه از بروزات و مظاهر آن است              
  .ظلمانى ، نه تجرد عقالنى نورانى ، چنانچه پیش اصحاب معرفت و یقین روشن و واضح است 

  
و حقیقت عقلیه و جهلیه ، به حسب آنچه در اینحـدیث شـریف بـه    در شمه اى از خصایص و صفات د: مقاله سوم  

  آن اشاره فرموده
  :ان اهللا خلق العقل ، و در این ، دو نکته است که اشارت به اصل حقیقت عقلیه تواند بود : اول آن که فرموده 

شد که حقیقت عقلیه    نسبت خلق به عقل داده و او را مخلوق شمرده ، و این ممکن است اشارت به آن با                  : او آن که    
فیض منبسط و نفس الرحمن و وجود مطلق و مقام          : در مقابل امر و از تنزالت آن است ، چه که عالم امر عبارت از                

برزخیت کبرى و اضافه اشراقیه و روحانیت محمدیه و علویه ـ علیهما و على الهما الصلوۀ و الـسالم ـ اسـت ، و او     
 او نسبت تخلق نتوان داد مگر مجازا چنانچه در بعض احادیث بـه ایـن نـسبت                  را تعین و تقید و مقابلى نیست و به        

، همـین  ) 36(یکـى از محـتمالت اال لـه الخلـق و االمـر      : و اهل معرفت گویند ) 35(مجازیه او را منتسب فرمودند  
ه در آیه شریفه با آن لطایف و اسرار عجیبه اى ک) 38(چنانچه اهللا نور السموات و االرض ) 37(اشراقى منبسط است   

بنابراین ، حقیقت عقل ـ که اول مخلوق از روحانیین اسـت   . به آن اشاره فرموده ، شاید اشاره به همین حقیقت باشد
  .ـ تعین اول و اولین منزل نور پاک فیض منبسط الهى است 

 ، آن اسـت     و آن . به حسب این تحقیق ، وصف دیگرى که حق تعالى عقل را به آن توصیف فرموده ظاهر مى شـود                   
این حقیقت را از نور از نور خود خلق فرموده ـ یعنى از فیض منبسط و نور اشراقى خود ـ ، زیرا متعین ظهـور    : که 

مطلق و متقوم به آن است ، چنانچه اشاره جلیه به این معنى است حدیث شریف کافى در باب صفات فعـل ، سـند                         
  .رساند) علیه السالم(به حضرت صادق 

  ) 39(خلق اهللا المشیئۀ بنفسها ثم خلق االشیاء بالمشیئۀ : الم قال علیه الس
. مقصود از مشیت در این حدیث شریف ، شاید همان فیض اشراقى منبسط باشد که آن نور سماوات و ارض است                      
از و بنفسها تجلى ذاتى بالواسطه حق است ، زیرا که حقایق متعینه عقلیه یا غیر عقلیه نتواند مرتبط بـه ذات مقـدس               

در صورت تقید و تعـین ، مـستلزم         . جمیع تعینات تقیدات باشد ، زیرا که این ربط ذاتى که مصحح مخلوقیت است               
  .تعین در متجلى و خالق شود ـ تعالى اهللا عن ذلک ـ 

پس تجلى ذاتى حق و نور ظهورى جمال جمیل مطلق ، همین فیض مطلق و مشیت اشراقیه است و این همان نـور                       
  : این بیان و احتمال که در این حدیث مى فرماید است ، به حسب 

ان اهللا خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین عن یمین العرش من نوره ، اى من نوره االشراقى و فیضه المنبـسط          
  .االطالقى 
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اج بـه   و به این بیان ، رفع شبهه اى که به حدیث شریف خلق اهللا المشیئۀ بنفسها وارد شده است ، مى شـود و محتـ                         
) 42(محقق بزرگوار فـیض  ) 41(ـ نضر اهللا وجهه ـ و تاویل غریب  ) 40(داماد ) میر(توجیه بعید محقق عظیم الشان 

  .ـ علیهما الرحمه ـ نباشیم ) 44(محدث خبیر مجلسى ) 43(و تاویل عجیب 
 از تحقیـق اهـل   ـ قدس سره ـ نیز در این حـدیث  ) 45(و عجب آن است که فیلسوف کبیر اسالمى ، صدرالمتالهین 

معرفت و اصحاب قلوب ، صرف نظر فرموده و به طور دیگر تاویل فرموده است این حدیث را ، که شـاهد بـزرگ                        
تحقیق این مقصد را با حکومـت بـین عرفـاى           ) 47(و ما در رساله مصباح الهدایۀ       ) . 46(آن مشرب و مسلک است      

ودیم ، هر کس خواهد به آن رجوع کند تا جلیـه حـال   راجع به اول ماصدر به طور وافى نم       . شامخ و حکماى عظام     
  .معلوم گردد

نکته دوم که در ان اهللا خلق العقل است ، آن است که نسبت خلق عقل را به اسم اهللا ـ که اسم اعظم جامع و از براى 
شـوون و  آن مقام احدیت جمع است ـ داده و شاید اشاره به آن باشد که تجلى در مرآت عقل اول ، تجلى به جمیع  

  .حقیقت عقلیه ظهور تام و کل الظهور است در مراتب تعینات خلقیه 
ذات مقدس حق ـ جل و عال ـ به حسب تجلى به اسم   : و حاصل این فقره حدیث چنین شود ـ والعلم عنداهللا ـ که   

 شؤون  اعظم و مقام احدیت جمع ، به مقام ظهور به فیض مقدس اطالقى و وسطیت آن در مرآت عقل اول به جمیع                     
و مقام جامعیت تجلى فرمود ، و از این سبب ، همین اول مخلوق را به نور مقدس نبى ختمى ـ که مرکز ظهور اسم  
: اعظم و مرآت تجلى مقام جمع و جمع الجمع است ـ تعبیر نموده اند ، چنانچه در حدیث است از رسول خدا کـه   

  ) 49. (ق ، روح من است و در بعض روایات اول مخلو) 48(اول مخلوق ، نور من است 
اول مخلوق از روحانیین است ، و اول مخلوق از روحانیین اول مخلوق به قول               : دوم از خصایص عقل آن است که        

  .مطلق است ، زیرا که غیر روحانیین بعد از روحانیین مخلوقند
ق رحانى به تخلل نـسبت      و مقصود از روحانیین ، یا عالم عقلى و جمله عقول قادسه طولیه و عرضیه است ، و اطال                  

به آنها نمودن ، به ضربى از تجرید است ، و یا جمله عوالم مجرده است ، و اطالق روحانى نیز یا مبنى بر تجرید یـا              
و بیان آن که عوالم روحانیین مقدم بر سایر موجودات ، و عقل اعظم مقدم بر همه است ، موکول بـه                      . تغلیب است   

  ) 50 (.محال خود از کتب عقلیه است 
  :سوم از خصایص عقل ، آن است که مخلوق از یمین عرش است و در متعلق این جار ، چند احتمال است 

خلـق فرمـود عقـل را از یمـین       : خلق العقل باشد ، و معنى چنین شود که          : کلمه خلق فى قوله     ) متعلق(یکى آن که    
و این توجیه به نظر نویسنده ، اقرب اسـت          . و هو اول خلق متوسط بین جار و مجرور باشد         : عرش ، و جمله حالیه      

  .و پس از این ، وجه آن معلوم خواهد شد
دیگر آن که متعلق به اول خلق باشد ، در صورتى که مراد از روحانیین جمله مجردات عقلیه و غیر آن باشد ، یعنـى                         

  .اول خلق از یمین عرش است ، از جمله روحانیین 
و در ایـن  . د ، یعنى اول خلق از روحانیین ، که آن روحانیین همه از یمین عرشندسوم آن که متعلق به روحانیین باش   

  ) 51. (و این دو احتمال را بعضى از بزرگان ذکر فرموده اند. صورت ، مراد از روحانیین عالم عقلى است 
و بعـض   ) 52(و باید دانست که عرش را اطاالقات یا مصادیقى است که به بعض آن در روایات شریفه تصریع شده                    

یـا علـم مفـاض بـه        ) 55(یا علم   ) 54(یا مجموع عالم    ) 53(جسم کل محیط    : آن در لسان اهل معرفت است ، مثل         
) 57(و یکى از اطالقات آن ، که مناسب با قول خداى تعالى است ارحمن على العرش استوى                  ) . 56(انبیاء و حجج    

: و بنابراین اطالق ، معلوم شود که        . طنت الهیه است    نفس فیض منبسط است که مستواى رحمان و مجالى بروز سل          
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حقیقت عقلیه مخلوق از یمین عرش است ، و آن تعین اول اقرب به حق و جلوه مقدم بر سایر جلوات است ، که از 
براى آن ، جنبه یمینیت است و ید اهللا به اعتبارى ، خود همین فیض است که در نظر کثرت ، یمین و یسار پیدا کند                          

مـن نـوره بیـان عـرش        : و بنابراین توجیه از عرش ، قوله علیه السالم          . باشد) 58(ر نظر وحدت کلتا یدیه یمین       و د 
و اگر نور را به تجلى ذاتى حمل نمائیم ، اشاره بـه غایـت               . باشد ، اگر نور را به معناى تجلى فعلى محسوب داریم            

و در این نظـر ، حـدیث شـریف از احادیـث صـعبه               . توحید و تجرید است که قلم و بیان را یاراى بسط آن نیست              
و این خصیصه چهارم عقل است که در حدیث شـریف بـه آن اشـاره                . مستصعبه است که اظهار آن افشاء سرّ است         

  .شده 
پنجم از خصایص عقل آن است ـ که به آن سابق اشاره نمودیم ـ که خلق عقل از نور منبسط و اضافه اشراقیه است   

 عقل اول یـا جملـه         میع دار تحقق ظهور فیض منبسط است و تجلى فیض اشراقى است ، اختصاص               ، و با آن که ج     
عقول به آن براى افاده این مطلب شاید باشد ، که عالم عقلى جلوه تـام و اولـین تجلـى ایـن فـیض اسـت و سـایر                              

 ، به حسب مراتب قـرب       موجودات را وسایط و وسایل است ، و از این جهت ، آنها انوار مختلطه به ظلمات هستند                 
پس نسبت خلق آنها را به نور حق نتوان داد مگر به نظـر وحـدت و جمـع ، کـه آن           . و بعد و کمى و زیادى وسایط      

  .وراى تخلیق است که نظر به کثرت است 
 و. و ما به خواست خداى تعالى پس از این ، بقیه صفات و آثار عقل را به قدر مناسب این اوراق ، ذکر مى نمـائیم                           

  .از آنچه درباره حقیقت عقلیه و صفات آن مذکور شد ، به قیاس و مقابله حقیقت جهل و صفات آن نیز معلوم گردد
پیش از این در مقام دوم مذکور شد که حقیقت جهل کل ، مقابل عقل کل ، عبارت است از وهم کل که وهـم عـالم             

 و اوهام جزئیه در عوالم نازله ، آن حقیقـت باطلـه   کبیر است و بالذات مایل به شرّ و کذب و اغلوطه و فساد است ،              
  .است 

ــ  ) 59(ان الشیطان یجـرى مجـرى الـدم مـن ابـن آدم      : و شاید فرموده رسول اکرم ـ صلى اهللا علیه و آله و سلم ـ   
 چنانچه مشهور است ـ اشاره به احاطه وهم کل به اوهام جزئیه باشد یا اشاره به اوهام جزئیه ـ کـه نتـایج و مظـاهر     

  .ابلیس بزرگ است ـ باشد
  

  در بیان صفات جهل
  :و در این حدیث شریف اوصاف چند ، به اشاره و صراحت براى جهل بیان فرموده 

اول آن که این حقیقت جهلیه ، پس از حقیقت عقل ، مخلوق شده است ، با تراخى که از کلمه ثم اسـتفاده                        ) صفت(
و ایـن شـاهد آن      . ت پس از عقل کلى و نفس کلى ، مخلوق است            و این شاید اشاره به آن باشد که این حقیق         . شود

که حضرت صادق ـ علیه السالم ـ بیان عقل کـل و نفـس کـل را اوال      ) 60(است که پیش از این به آن اشاره نمودم 
ز فرمودند و پس از آن ، اشاره به عقول جزئیه و جهل جزئى فرمودند که مورد نظر سائل بوده ، زیرا که اگر مقصود ا            

عقل و جهل ، عقل و جهل جزئى باشد خلقت عقل پس از خلقت جهل است ، زیرا کـه قـوس صـعود بـه حـسب                           
 قاعده شریفه امکان اشرف که از اشرف بـه اخـس           قاعده شریفه امکان اخس از اخس به اشرف منتهى شود ، عکس             

ه و در آن ، عقل مقدم است بر          حضرت اشاره به سلسله نزول فرمود        پس  . منتهى شود ، و آن در سلسله نزول است          
  .جهل 

صفت دوم آن ، آن است که این حقیقت از بحر مخلوق است ، و این شاید اشـاره بـه حقیقـت نفـس کـل باشـد و                              
اتصاف نفس کل به بحریت براى آن است که آن وجود جمعى محدود است و در آن ، کثرت ـ بلکـه کثـرات ـ راه     
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ز مجتمعات است و این اشاره به مبدا فاعلى جهل است ، نه مبـدا قـابلى ،                  دارد ، چنانچه بحر ، مجمع کثرات و مرک        
  ) 61. (چنانچه اعاظم از شرح حدیث فرمودند

و صفت سوم و چهارم آن ، از کلمه اجاج استفاده شود ، زیرا که اجاج شور و تلخ است و شاید این اشاره به دو قوه 
نها به طورى است و در وهم کل به طورى ، و این شهوت              متقابله شهوت و غضب باشد که در نفس کل ، حقیقت آ           

  .و غضب در نفوس جزئیه ، رقیقه آنهاست 
و این که این دو صفت را از اوصاف جهل محسوب داشتیم ، با آن که در حدیث شریف از اوصاف بحر ـ که گفتیم  

و اظهـر اسـت تـا در حقـایق ،     اشاره به نفس کل است ـ قرار داده ، براى آن است که صفات نقص در رقایق ، اتـم   
 اسـت و   از این جهت ، شهوت در نفوس کلیه ، همان عشق به کمال و غضب تنفر از نقـص                    . عکس صفات کمالیه    

حقایق حقایق و سرّ سرّ آنها در حضرت اسماء ، به رحمت و انتقام یا صفات جمال و جالل تعبیر شـود ، و در ایـن         
  .ى خواهیم کردمقام اسرارى است که از بیان آن خوددار

  
  توجیه دیگر در معنى اجاج 

و شاید اجاج ـ که به معنى شور و تلخ است ـ اشاره به دو مرتبه بااز تنزل حقایق نفسیه باشـد کـه یکـى مـالزم بـا        
ماهیت و یکى مالزم با تعلق است و در عالم عقلى ، تعلق به اجسام اصال نیست و ماهیت در آنها محکوم و مقهـور                         

و از ایـن جهـت شـاید ،         . ور حق است و نقص امکانى در آن عوالم منجر به کمال وجوبى است               در تحت سطوح ن   
  .عالم آنها را جبروت گویند

و بعض اعاظم فالسفه از شراح حدیث ، بحر اجاج را عبارت از مادۀ المواد و هیوالى اولى دانـسته کـه مبـدا قـابلى             
م الکل باشد در مقابل عقل الکل ـ که خود آن معظم له نیز ،  و آن با احتمال آن که مراد از جهل وه) 62(جهل است 

بلى ، اگر جهل را به اوهام جزئیه ، که مظاهر . اشاره به آن نموده و حدیث شریف را تطبیق با آن نموده ـ نمى سازد 
م یـا   وهم الکل است تطبیق کنیم ، مراد از بحر اجاج ممکن است هیوالى اولى باشد و ممکن است مطلق عالم اجسا                    

  .هیوالى ثانیه باشد ، و اجاجیت آن عبارت از نقص و امکان آن باشد
صفت پنجم جهل ظلمانیت است و آن شاید اشاره به قوه شیطنت باشد ، که از خواص وهم است و وهم الکل اصل                  

ن و از این جهت که شـیطنت از خـواص آ          . اصول شیطنت ، و سایر اوهام جزئیه ، شیطنتشان ، مکتسب از آن است               
  .است در حدیث شریف ، ظلمانیت را از اوصاف خود وهم قرار داده به خالف اجاجیت 

  
  حکمۀ الهیۀ در بیان سرّ آنکه عقل به نور حق نسبت داده شده و جهل به بحر اجاج

از این حدیث شریف ، نکته شریفه اى ، که از لباب حکمت متعالیه و لطایف اسرار الهیه است ، مستفاد شود که فهم                   
و آن ، آن است کـه عقـل را بـه نـور     . یقت آن بعد از ریاضات عقلیه ، محتاج به لطف قریحه و صفاى سرّ است             حق

حق نسبت داده و جهل را به بحر اجاج ، براى افاده آن که سرچـشمه جمیـع کمـاالت و سـرلوحه همـه مقامـات و            
ره در حـضرت جبـروت و الهـوت ، نـور      سرمنشا تمام انوار معنویه در عالم ملک و ملکوت و مبدا جمله اضواء منی             

مقدس حق ـ جل جالله ـ است ، و از براى موجودى از موجودات نور و ضیاء و کمال و بهائى نیست ، مگر آن که   
الخ ) 63(ظل نور ازل و پرتو جمال جمیل اول در آن جلوه گر شده ، چنانچه لطیفه الهیه اهللا نور السموات و االرض                 

میله از همین مقصد اعلى و منظور اسنى است و در آیات شریفه الهیه و احادیـث کریمـه                   ، اشاره جلیه و حکایت ج     
  ) 64. (اصحاب وحى و سفارت ، صراحات و اشارات بسیار به این لطیفه توحیدیه هست 
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و چنانچه نورانیت همه عوالم و جمال و کمال قاطبه نشئات ، ظهور نورانیت و ظل و پرتو کمـال و جمـال مقـدس                         
 اسمه ـ است ، تمام نقایص و قصورات و جمیع ظلمـات و کـدورات و همـه عـدام و فقـدانات و کلیـه        حق ـ جل 

قذارات و کثافات و قاطبه خست و نکبت و جمله ذلت و وحشت ، به نقص امکانى و بحر اجاج هیوالیى برگـشت                       
حسند فمن اهللا و ما اصابک من       کند و این شجره خبیثه ، ام الفساد و مادۀ المواد همه این امور است و ما اصابک من                    

 حضرت حق ـ جل و عال ـ اضـافه شـده ، و      ، بلکه هر نور و جمالى که از ساحت مقدس ) 65(سیئته فمن نفسک 
هر ضیاء و بهائى که از جلوه جمیل ازل در مرآت امکان جلوه نموده و دست تصرف دیـو پلیـد بـدان دراز شـده و                           

 کدورت و ظلمت و مـشتبک بـا عـدم و قـصور واقـع                  شده ، در معرض     مورد خیانت و جنایت قصور امکانى واقع        
گردیده ، مگر عالم عقلى ، که در حقیقت ، به واسطه کمال جلوه اسمائى و جالء انوار سبحانى ، حکم امکـان از آن                         

 مى باشد و دست تصرف غیر و غیریت از ساحت مقدس آن  ساقط است ، بلکه آن عالم نور محض و کمال خالص          
  .است دور 

آنچه نقص و قصور است بـه       . و از این بیان معلوم شد که جنود عقل جنود الهیه است ، و جنود جهل جنود ابلیسیه                   
ابلیس منسوب ، و آنچه کمال و تمام است به حق مربوط است ، گرچه در نظر توحید تـام و برچیـده شـدن بـساط              

  .پیش آید) 66(کثرت ، اساس محکم کل من عند اهللا 
  : این معنى مثالى یاد کنیم براى فهم

نورى که از شمس از روزنه اى در خانه تابیده ، نورانیتش از شمس است و محدودیتش از روزنه است به یک نظر ،                   
  .و در نظر دیگر اگر شمس نبود ، نه نور روزنه بود و نه محدودیت نور روزنه 

است ، نورى به مناسـبت آن مـرآت در دیـوار            مرآتى مقابل شمس قرار مى دهیم که مساحتش یک ذرع           : مثال دیگر   
مى افتد ، نور از شمس است و محدودیت از مرآت ، و در نظرى اگر شمس نبـود ، پـس نـور مـرآت نبـود ، پـس                               

  .محدودیت نور مرآت نبود
  

  مقاله چهارم در بیان شمه اى از حقیقت اقبال و ادبارعقل و جهل کلى و جزئى
ظهـور نـور آن از مـاوراى        : عبارت است از    ) 67(یث دیگر به اقبال تعبیر شده       اما حقیقت ادبار عقل کلى که در حد       

حجابهاى غیبى در مرائى تعینات خلقیه به ترتیب نزولى مرتبه بعد مرتبه تا نزول به حـضرت شـهادت مطلقـه ، کـه                        
کن ، و   العقـل نفـس سـا     : اسـت کـه     ) 68(طبیعۀ الکل مرآت آن است ، و در کلمات شریفه معلم اول ارسطاطالیس              

  ) 69(النفس عقل متحرک 
و این اقبال اشاره به کمال اتصال بین عوالم و شدت اتحاد آنهاست که به ظاهریت و مظهریـت و جلـوه و تجلـى و                       
بطون و ظهور ، از آن تعبیر مى کنند و این قول حق تعالى به اقبال و ادبار عبارت از قول تکـوینى اسـت ، همچـون                            

افاضه اشراقى و تجلى غیبى الهى است و شـاید         : که عبارت از    ) 70(ان یقول له کن فیکون      اذا اراد شیئا    : قول قرآنى   
، اشاره به آن باشد که      ) 71(اختالف تعبیر در روایات شریفه که در بعضى ، اقبال بدل ادبار ، و ادبار بدل اقبال است                   

ه آن که حرکت دوریه است در قوس صـعود          اقبال حقیقت عقلیه عین ادبار ، و ادبار آن عین اقبال است ، یا به واسط               
و نزول ، و در حرکات دوریه مبدا و منتهى یکى است ، گرچه این حرکت دوریه معنویـه اسـت و یـا بـراى احاطـه                   

، چنانچـه عـروج بـه       ) 72(بطن مـاهى ، معـراج یـونس بـود           : قیومیه حق است ، چنانچه در حدیث وارد است که           
  .ل به غیب مطلق ، عین ادبار ، و ادبار عین اقبال خواهد بودپس از اقبا. سماوات ، معراج ختمى 

www.takbook.com



رجوع طبع الکل به مثال الکل و مثال الکل به نفس الکل و نفس الکل به عقل الکـل و                    : و اقبال عقل کلى عبارت از       
  .و این منتهى به قیامت کبرى شود) 73(عقل الکل به فناء کلى است کما بداکم تعودون 

  
  اقبال و ادبار عقل است در توجیه دیگر از 

و شاید این اقبال و ادبار اشاره باشد به تجلى در تحت اسماء ظاهره و باطنه ، که دائما على سبیل تجدد امثـال واقـع          
، و به آن تصحیح حدوث زمانى بـه وجهـى عرفـانى در جمیـع                ) 74(مى شود ، چنانچه اصحاب معرفت مى گویند         

و جبروت نمودیم ، به طورى که منافات با مقامات مقدسه عقلیـه نداشـته               قاطنین ملک و ملکوت و ساکنین ناسوت        
و ایـن قـوس   . و این از موهبتهاى خاصه حق ـ جل و عال ـ است به این ناچیز ـ والحمدهللا و له الشکر   ) . 75(باشد 

  ) 76. (نزولى و صعودى ، غیر از آن است که حکماى محققین مذکور داشته اند
  .تنزل حقیقت و هم الکل ، در مرآت مظلمه کدره اوهام جزئیه : رت است از و اما ادبار جهل ، عبا

و اما اقبال این حقیقت جهلیه ، به واسطه محدودیت و غلبه احکام کثرت و سوائیت ، صورت نگیرد و چون حقیقت 
بـر نکتـه   عقلیه از تعینات سوائیه عارى و برى است ، ظلمت ماهیات را در آن تصرفى نیست و نور جمال جبـروت               

سوداى خلقى غلبه و قهر دارد ، از این جهت از رجوع به حقیقت غیبیه و فناى در حضرت الهوت امتناعى نـدارد ،                        
به خالف حقیقت و همیه که به واسطه اشتباک آن با ظلمـات ماهیـات و تعینـات متکثـره و اعتنـاق آن بـا اعـدام و                             

 بعید و از فناى در آن حضرت ، مهجور است ، پـس              تحددات متشتته از ساحت قرب ازلى و آستان قدس سرمدى ،          
پس ، از مقام مقدس اولیاى      . لیاقت قبول این اشراق نورى و فیض سرمدى و استعداد ایتمار به این امر الهى را ندارد                

  .قرب ، دور و از محضر مکرم اصحاب معرفت ، مهجور است 
و اشتغال بـه تعینـات ، بـراى اکتـساب کمـال و ارتـزاق                توجه آنها به کثرات     : اما ادبار عقول جزئیه عبارت است از        

و این به یک معنـى ، خطیئـه آدم بـا            . روحانى و ترقیات باطنیه روحیه ، که بدون این وقوع در کثرت صورت نگیرد             
یکى از معانى خطیئه آدم ـ على نبینا و آله و علیه السالم ـ است ، زیرا که آدم ـ علیه السالم ـ در تحت جذبه غیبیـه      
اگر مانده بود ، و در آن حال فنا و بى خبرى ـ که بهشت دنیا به آن معبر است ـ باقى مـى مانـد ، از تعمیـر عـالم و       

پس به واسطه تسلط شیطان بر او ، توجه به کثرات حاصل شد و از درخت گندم                . کسب کماالت ملکیه ، آثارى نبود     
ن توجه ، باب کثرت مفتـوح و راه کمـال و اسـتکمال ،               پس از آ  . ، که صورت دنیا در عالم جنت است ، تناول نمود          

در . پس با آن که در مذهب محبت و عشق ، این توجـه خطیئـه و خطـا بـود    . بلکه باب کمال جال و استجال باز شد  
و مبدا همـه خیـرات و کمـاالت و بـسط بـساط رحمـت رحمانیـه و                   . طریقه عقل و سنت نظام اتم الزم و حتم بود         

  .رحیمیه گردید
  .است و تا در این حجب واقع نشود ، قدرت خرق حجاب پیدا نشود) 77(یقت ادبار وقوع در حجب سبعه پس حق

خرق حجب سبعه که بین خلق و حق است ، که اصول حجـب و تعینـات          : و اما اقبال عقول جزئیه عبارت است از         
 جزئیـات ، تعبیـر شـود ،         آنها است ، و گاهى به سبعین حجاب و گاهى به سبعین الف حجاب ، به حسب مراتب و                  

  ).الى آخره) (78... (ان هللا سبعین الف حجاب من نور و سبعین الف حجاب من ظلمۀ : چنانچه در حدیث است 
پس انسان سالک پس از آن که ، متسنن به سنن الهیه و متلبس به لباس شـریعت شـد و اشـتغال بـه تهـذیب بـاطن                          

، کم کم از انوار غیبیه الهیه در مرآت قلبش تجلیاتى حاصل شـود و               تصقیل سرّ و تطهیر روح و تنزیه قلب پیدا کرد           
و پس از طى این مراحل ، سـلوک الـى اهللا بـا              . با جذبه هاى باطنیه و عشق فطرى جبلى ، مجذوب عالم غیب گردد            

دستگیرى باطنى غیبى شروع شود و قلب حق طلب و حق جو شود و وجهه قلب از طبیعت منـسلخ و بـه حقیقـت                         
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ردد و با جذوه ناز محبت و نور هدایت ، که یکى رفرف عشق و یکى براق سیر اسـت ، بـه سـوى کـوى                           منسلک گ 
محبوب و جمال جمیل ازل رهسپار شود و دست و رو از آلودگى توجه به غیر ، شست و شو دهد و با قلب پاک از    

 است ، متوجه به مقـصد       آلودگى به رجز شیطان ، که حقیقت سوائیت و اصل شجره منحوسه خبیثه غیریت و کثرت               
گـردد و خلیـل آسـا ،        ) 79) (الى آخره   ...(و مقصود گردد و مترنم به وجهت وجهى للذى فطر السموات و االرض              

تنفر از آفلین ، که مقار نقص و رجز است ، پیدا کند و توجه به کمال مطلق نقشه قلب او گردد و چـون بـه کلـى از     
یکى از آنهاست ـ فانى شد و به حق ـ جل جالله ـ بـاقى ، حقیقـت اقبـال       عالم و هر چه در آن است ـ که خود نیز  

  .متحقق گردد
از این بیان معلوم شد که از براى جهل ، ادبار میسور و متحقق گردد و آن توجه به تعمیر دنیا و اقبال تام بـه شـجره                            

  .خبیثه طبیعت و استیفاى شهوات و انغمار در ظلمات است ، و این حق جهل است 
  :اما اقبال در حقیقت جهلیه متحقق نگردد ، زیرا که آن متقوم به دو اصل شریف است که و 

و جهـل هـر چـه رو بـه     . مطلقا ، که در آن منطوى است ترک انانیت خویش       ) است(یکى ترک انانیت و انیت عالم       
ین جهت ، نمـاز چهـار   ترقیات جهلیه رود ، این خاصیت ـ یعنى خودخواهى و خودبینى ـ در آن افزون گردد و از ا  

از آن حاصل نشد و به آن جا رسید که          ) اى(جز تاکد انانیت و کثرت عجب و افتخار ، ثمره           ) 80(هزار ساله شیطان    
گفـت و از غایـت جهـل و خـودبینى و     ) 81(در مقابل امر حق ، قیام کرد و خلقتنـى مـن نـار و خلقتـه مـن طـین                  

  .مغالطى کردرا ندید و قیاس ) ع(خودخواهى ، نورانیت آدم 
و اصل دیگر ، حب کمال مطلق است که به اصل فطرت در خمیره انـسان مخمـر اسـت و آن در جهـل مغلـوب و                            
محکوم ، بلکه گاهى منطفى و معدوم گردد و خلود در جهنم ، تابع انطفـاء نـور فطـرت اسـت و آن از اخـالد الـى                             

  .بطور مطلق حاصل شود) 82(االرض 
  

  ل و جهل است در بیان تفاوت بین ادبار عق
ادبار عقل کـه    : باید دانست که ادبار عقل را با ادبار جهل ، تفاوت و تمایزى بین و آشکار است و آن ، آن است که                        

عبارت از توجه به کثرت و عالم طبیعت است ، محض اطاعت حق و ایتمار به امر ادبار است کـه از مـصدر جـالل                          
 در حقیقت عقل نکند و او را از مقام مقدس خود منحط ننماید و صادر شده است و از این جهت ، این ادبار تصرف

ما رایت شیئا اال و رایـت اهللا قبلـه و معـه و    : موجب احتجاب آن نگردد ، چنانچه گویند ، صاحب عقل کلى فرماید      
  ) 83(بعده 

و ان مـنکم اال   : و شاید مقصود از این اقبال و دخول در دنیا و دار طبیعت باشد قول خداى تعـالى کـه مـى فرمایـد                    
، زیرا که دار طبیعت ، صورت جهنم است ، چنانچه جهنم باطن دار طبیعت است ، و از ایـن جهـت ،                        ) 84(واردها  

صراط که عبورگاه مردم است به سوى بهشت ، بر متن جهنم است و شاید آتش محیط به آن باشد ، یعنى از جـوف                         
  :ى مؤمن ، لهیب آتش منطفى شود ، چنانچه در روایت است که آتش ، صراط را کشیده باشند ، منتهى آن که ، برا

  ) 85(ان النار تقول للمؤمن یوم القیامۀ جز یا مؤمن فقد اطفا نورک لهبى 
و این که براى مؤمن ، لهیب منطفى شود ، براى آن است که مؤمن را از نورانیـت عقـل نـصیب اسـت و بـه مقـدار                             

و .  بر لهیب آتش کند که در دنیا صورتش لهیب نار شهوت و غضب است نصیب و بهره اش از نورانیت عقل ، غلبه
چون مؤ من صاحب عقل کلى نیست و آلودگى به دنیا و دار طبیعت دارد ، منتهى آن که ، نـور عقـل غلبـه کنـد بـر        

مل ـ  و اما براى صاحبان عقل کل و حضرات اولیاى ک. لهیب آن به مقدار سلوک و ریاضت او ، این طور تعبیر شده 
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زیرا که دار طبیعـت را در نفـوس کاملـه ، بـه هـیچ وجـه ،       ) 86(علیهم صلوات اهللا ـ وارد است جزنا و هى خامدۀ  
تصرفى نیست و از لهیب جهنم طبیعت ، به کلى مامونند ، زیرا که آنها طبیعت را نیز الهى نمودند و شیطان آنهـا بـه                          

 کل آنها سراسر طبیعت را مقهور حکم خود فرمـوده و لیلـه              ، پس جلوه نور عقل    ) 87(دست آنها ایمان آورده است      
عالم طبیعت ، از اول آن تا مطلع فجر یوم القیمه ، براى آنها لیله قدر اسـت و در جمیـع ایـن لیلـه ، در سـالمت از                               

از این ) . 88(تصرف دست ابلیس و دام آن ـ که طبیعت و شؤون آن است ـ مى باشند ، سالم هى حتى مطلع الفجر   
  .هت ، درباره آنها جزنا و هى خامدۀ است ، و درباره مؤمن فقد اطفا نورک لهبى وارد است ج

و بالجمله ، ورود عقل به عالم طبیعت ، ورود با سالمت یا قریب به سالمت است و براى اطاعت امر و انفاذ حکـم                         
کثیـر اسـت و برگردانـدن       است ؛ و براى عقل کل ، رؤیت جمال جمیل در مرآت تفصیلى است و بسط توحید در ت                  

، منتهـى آن  ) 89(از این جهت ، فالح مطلق و مطلق فالح ، در قول ال اله اال اهللا اسـت  . حکم تکثیر به توحید است     
پـس در  . که ، از براى حقایق توحید و قول ال اله اال اهللا مدارج و مراتبى است کثیره ، بلکه به عـدد انفـاس خالیـق             

ال اهللا کمل است ، فالح مطلق است که رستگارى از کثرت ـ که اصل شجره خبیثه اسـت ـ    توحید مطلق ، که ال اله ا
  ) 90. (مى باشد ، و این کلمه در این حال موازن با هیچ چیز نیست ، چنانچه در روایات شریفه وارد شده 

 نیـز ، سـالمتى مقیـد    و در توحیدات مقیده ، که توحید اهل ایمان و متوسلین است ، فالح مقید است و سالمتى آنها      
  .است 

، ) 91(و این که اهل توحید کامل را از دار طبیعت احتراز و فرار بود ، چنانچه از حال اولیـاء اهللا معلـوم مـى شـود                            
براى ان است که فرق بسیار است بین مالقات جمال جمیل در مرائى خلقیه ، و بین شکستن مرائى و رؤیت جمـال                       

نورانى ، چنانچه ولى اهللا مطلق ، حضرت امیرالمؤمنین ـ علیه الـصالۀ و الـسالم ـ     مطلق از ماوراى حجب ظلمانى و 
و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرهـا الیـک ، حتـى تخـرق ابـصار                : در مناجات شعبانیه در محضر مقدس عرض مى کند          

 کـه حجـب   براى آن حضرت جمیع حجب نورانى است ، زیـرا   ) 92(القلوب حجب النور ، فتصل الى معدن العظمۀ         
ظلمانى ، برگشت به طبیعت و لوازم آن کند و آن بزرگوار و اوالد معصومینش ، از کدورت عالم طبـع و حجابهـاى                        
آن ، مبرى بودند ، بلکه خود طبیعت و تعینات آن براى آنها حجب نورانى بوده ، زیرا که توجهات قلبیه آنها دائما به                        

ا انه جهۀ سوائیۀ ، منسى آنها است ، پس آنهـا را دوام حـضور اسـت ،                   وجهه غیبیه الهیه موجودات بوده و عالم ، بم        
ولى چون به حسب نشئه صوریه در عالم ملک واقعند ، مرائى تفصیلیه حجب نورانیه است تا آن گاه که بـه سـلوک                        

و والیتى ، خرق این حجب فرموده ، به عالم قدس و طهارت برگردند و حق ، به حقیقت تقدیس و توحید و تفرید                        
را دریابند و هم در این عـالم ، قیامـت کبـراى         ) 93(تجرید ، به باطن آنها جلوه کند ، پس حقیقت لمن الملک الیوم              

آنها قیام کند و شمس یوم القیمه از براى آنها طلوع نماید و وصول به معدن العظمه ، که قرۀ العین آنهـا اسـت ، رخ                           
ها را از غیر خود ، انساء فرماید رزقنا اهللا و ایـاکم جـذوۀ او قبـسا             دهد و ارواح آنها معلق به عزّ قدس شود و حق آن           

  من نارهم و نورهم
بالجمله ، ادبار عقل که عبارت از ورود در کثرت و تفصیل است بى احتجاب ، و اقبال او عبارت از خرق حجـب و                  

ـ   على نبینا و آله و علیـه  وصول به معدن عظمت است ، پس ادبار عقل فى الحقیقه اقبال است چنانچه دخول یونس 
  .السالم ـ در بطن حوت ، معراج او بود

و اما ادبار جهل ، نه از براى اطاعت امر حق و ایتمار به امـر ادبـار بـود ، بلکـه بـراى خودخـواهى و خودنمـائى و                               
شیطنت و قضاى شهوات خویش بود ، پس در این ادبار ، از ساحت قـدس و قـرب حـق دور و مطـرود و مهجـور              

 و چنان در چاه ظلمانى عالم طبیعت فرو رفت که نجات از آن براى او هرگز میسور نگردد و اخالد بـه ارض                   گردید
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طبیعت ، که ظاهر اخالد به جهنم است ، پیدا نمود و جمیع سیرش طبیعى ، و غایت سیرش الى الطبیعۀ و من النفس                       
پس جهل کل ، که وهم کل       .  کمال جهل است     الى النفس و من الهوى الى الهوى است و سیر کمالى او نیز به سوى              

و ابلیس اعظم است ، گرچه از عالم غیب و داراى تجرد برزخى و مقام مثالى است و داراى احاطه مثالى بـه مظـاهر                    
درباره او است ، ولى بالذات محتجب و بالفطرۀ مطروذ و ملعون اسـت              ) 94(است و یجرى مجرى الدم من ابن آدم         

ر ساله کند ، همان سجده او را از ساحت قـرب دور و از وصـال مهجـور نمایـد ، زیـرا کـه                          و اگر سجده چهار هزا    
عبادت او عبادت هوى و از روى خودخواهى است و از این جهت ، نتیجه آن همه عبادات ابلیس خودبینى و عجب        

خواهى و خـودبینى و     گفت و از خود   ) 95(شد ، و آخر االمر ، در مقابل امر حق ، خلقتنى من نار و خلقته من طین                   
پس اقبال او ، که آن سجده و نماز بود ، فى الحقیقه ادبـار               .  شد   خودفروشى خود ، مطرود بارگاه قدس و مقام انس          

  .اقبل فما اقبل : بود ، پس امر اقبال را به هیچ وجه اطاعت ننمود ، ثم قال له 
  

  لطیفۀ عرفانیۀ و حقیقۀ ایمانیۀ
 حقیقت عقل و جهل مى باشند و از براى هر یک ، ذریه و مظاهرى اسـت در عـالم                     بدان که آدم اول و ابلیس اعظم      

دنیا ، که تشخیص آنها و تمیز بین آن دو طایفه را هم در این عالم مى توان داد از مـوازین قرآنیـه ، کـه میـزان اکبـر            
ا عرضه به قرآن شریف     و آن بدین نحو است که انسان خود ر        . است و از موازین حدیثیه ، که موازین صغرى هستند         

کند ، در خصوص قصه آدم و ابلیس ، و آیات شریفه که درباره آدم ـ علیه السالم ـ وارد شده از بـدو خلقـت او تـا      
منتهاى سلوکش ـ که در قرآن شریف مذکور است ـ با خود تطبیق کند و همین طور آیاتى کـه دربـاره ابلـیس وارد      

تا معلوم شـود کـه از       ) 96(ه تا وقتى که مطرود شده ، با خود تطبیق نماید            شده ، از موقعى که در عالم سماوات بود        
  .کدام حزب است 

ــ آن  ) 97(و نتیجه بزرگ این تطبیق ـ که یکى از آداب قرائت است ، و ما در رساله آداب الـصالۀ مـذکور داشـتیم     
ت آدمیه مبدل نماید ، زیرا که انسان        است که انسان مى تواند نشئه خود را تبدیل کند و مظهریت ابلیسیه را به مظهری               

تا در عالم طبیعت ـ که دار تغیر و تبدل و نشئه تصرم و هیولویت است ـ واقع است ، به واسطه قوه منفعله که حـق    
تعالى به او عنایت نموده و راه سعادت و شقاوت را واضح فرموده ، مى تواند نقایص خود را مبدل بـه کمـاالت ، و            

: و ایـن کـه معـروف اسـت          . دیل به خصایص حمیده ، و سیئات خود را مبدل به حسنات نماید            رذایل خویش را تب   
، اصلى ندارد و حرفى بى اسـاس و         ) 98(فالن خلق زشت یا فالن صفت رذیله از ذاتیات است و قابل تغییر نیست               

ا ریاضـات و مجاهـدات ،       ناشى از قلت تدبر است و عدم تغییر و تبدیل ذاتیات را به این باب ربطى نیست ، بلکه ب                   
و تغییر داد ، حتى جبن و بخل و حرص و طمع را مى توان مبدل بـه                  ) نمود(تمام صفات نفسانیه را مى توان تبدیل        

  .شجاعت و کرم و قناعت و عزت نفس نمود
  

پس بر انسان سالک راه حق و طالب سعادت و نجات ، الزم و متحتم است که تا در این چند روزه که مهلت اسـت                          
و از عمر دنیاوى او ـ که مورد تغییر و تبدیل و نشئه اختیار و نفوذ اراده است ـ چند صباحى باقى مانده ، با جدیت    
کوشش کند و صفحه نفس خود را عرضه به قرآن خدا و احادیث معصومین علیهم السالم ـ که موازین حق و باطل  

شناسد و به حال باطن خود معرفت پیدا کنـد کـه از کـدام    خود را ب: و طرق تمیز سعات و شفاوتند ـ نماید ، تا اوال 
حزب و داخل کدام جند است ، آیا از حزب الرحمن و جندالعقل است ، یا حزب الشیطان و جنـد الجهـل اسـت ؟                          
پس اگر با همین حدیث شریف که ما در صدد شرح آن هـستیم خـود را امتحـان نمـود و خـود را از جنـود عقـل                              
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ر که دید ، جنود عقل در مملکت روح او غلبه دارد ، شکر خداى تعالى کند و بکوشـد تـا                      تشخیص داد ، به این طو     
مملکت باطن را از جنود جهل پاک کند ، و حکم عقل و جنود آن را در باطن محکم و نافذ کند ، و هرگز به واسطه             

بلـیس اسـت کـه سـالک را از     کمال یا جمال باطنى که دارد ، به خود مغرور نشود ، که غرور از بزرگترین دامهـاى ا                
طریق حق باز دارد ، بلکه به قهقرى برگرداند ، و بداند که انسان تا در این دنیا و دارالغرور است ، بـه هـر مرتبـه از                             
کمال و جمال روحانى و به هر مرتبه از عدالت و تقوى که برسد ، ممکن است باز پس برگردد و بکلى تغییر کند و                         

  .ذالن منتهى شودعاقبت امرش به شقاوت و خ
پس هیچ گاه از خود نباید غفلت کند ، و به کمال خود نباید مغرور شود ، و از خود و احوال نفس خود و مراعـات                           
آن نباید نسیان کند ، و در جمیع احوال از تمسک و عنایات خفیه حق تعالى غفلت نکنـد ، و بـه خـود و سـلوک و              

 شیطانیت است      نکند ، که از بزرگترین مهالک انسانیت و وساوس           ریاضت و علم و تقواى خود به هیچ وجه اعتماد         
و ال تکونوا کالذین نسوا اهللا فانساهم انفسهم اولئک         : که سالک را از یاد خود نیز مى برد ، چنانچه حق تعالى فرماید               

لب اسـت  ، و اگر حس آن نمود که جنود جهل حزب شیطان در باطن ذات و مملکت روح او غا             ) 99(هم الفاسقون   
، با هر جدیت و ریاضتى شده ، مملکت باطن خود را از جنود شیطانى خالى ، و دست تـصرف دیـو پلیـد را از آن                            

و ما به خواست خداوند ـ تبارک و تعالى ـ و توفیق او ، در این اوراق در مـورد بـسط و تفـصیل جنـود       . کوتاه کند
واح را بیان مى نماییم به مقدار میسور و مناسب با ایـن             عقل و جهل ، کیفیت عالج نفوس و تطهیر قلوب و تنزیه ار            

مختصر ، ولى باید دانست که هر کس باید خود ، معالج قلب و طبیب روح خود باشد دایه دلسوزتر از مادر نخواهد                       
روزهاى فرصت و مهلت و موسع خود را نگذارد از دست برود و در هنگامى که ایام بیچارگى و فشار و ضـیق                  . بود

تا این نعمـت بـزرگ الهـى و ایـن نقـد عمـر               ! اى عزیز .  از خواب غفلت برخیزد و هیچ دوائى براى اونشود         است ، 
خداداد ، موجود است ، براى روزهاى گرفتارى و بیچارگى ، همتى کن و خود را از آن سـختیها و بـدبختیها کـه در               

  .این نتیجه را خوب مى توانى حاصل کنى پیش رو دارى نجات ده که امروز ، در دار تغیر و تبدل و دار الزرعى ، 
اگر خداى نخواسته حزب شیطانى در تو غالب باشد و با همین حال ، روزگارت سرآید و دستت از این عالم کوتـاه                      
شود ، دیگر جبران شدنى نیست ، آن روز حسرتها و ندامتها فایده ندارد ، و انذرهم یوم الحسرۀ اذ قضى االمر و هم                        

امـروز مـا از     . خدا مى دانـد کـه ایـن روز حـسرت و نـدامت چـه روزى اسـت                    ) 100( یؤ منون    فى غفلۀ و هم ال    
  :حسرتهاى آن روز جز خبرى نمى شنویم 

  
  از قیامت خبرى مى شنوى  
   دستى از دور بر آتش دارى 

و تعـالى   آرى ، کسى که خداى تبـارک        . حسرتهایى است که آخر ندارد ، ندامتهایى است که منتها از براى او نیست               
تمام وسایل ترقیات و تکامالت معنویه و وصول به سعادات را براى او فراهم فرموده ـ چه وسایل باطنیه ، که عقـل   
و قوه تمیز و استعداد وصول به غایات و عشق فطرت به کمال و جمال است ، و چه وسایل ظاهریـه ، کـه عمـر و                            

راه هدایت و کتابهاى آسمانى و دستورات الهى و مفسران          وقت و محیط مناسب و اعضاى سالم و عمده آنها هادیان            
آن است ـ با همه وصف ، کفران نعم غیر متناهیه الهیه را نموده بلکه به امانات الهیه خیانـت نمـوده و تـرک تبعیـت      
عقل و شریعت را کرده ، متابعت هواهاى نفسانیه و شیاطین جن و انس را ، به متابعت حق ـ که ولـى نعـم اسـت ـ      

جیح داده ، یک وقت از خواب گران عالم طبیعت و غفلت بى پایان و مستى و بیهوشى برانگیخته شـود کـه همـه                       تر
 آن که سعادات ابدیه به آنهـا تحـصیل کنـد ،               فرصتها را از دست داده و جمیع نعم خداداد از دستش رفته و عوض               
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حیم قرین ، و در ظلمتها و فشارها و آتشها و سقاوتهاى دائمه براى خود تهیه نموده ، با جن و شیاطین و اصحاب ج          
) 101(غل و زنجیرهاى گران و مار و عقربها محشور ، و منتهاى سیرش به سوى هاویه و ما ادراک ماهیه نار حامیـه                 

  .شده است 
چه حسرتها دارد وقتى که مـى بینـد رفقـاى او و همجنـسها و هموطنهـاى او بـه                     ! همچون بیچاره اى را تصور کن       

 و غایات کمالیه خود رسیدند ، و او از قافله کامالن باز مانده و به ناقصان و اشقیا ملحق شده ، و راه چـاره                          سعادات
  .اى ندارد و جبرانى براى نقایص او نیست 

. امروز تا در حجاب عالم طبیعت و غالف نشئه ملکیم ، نمى توانیم تصور آن عالم و اوضاع و احوال آن را بنمـاییم                         
 اى که در غیب این عالم است و حق تعالى به لسان کتب آسمانى و لسان انبیاء معظم و اولیاء مکـرم ـ   حقایق رایجه

علیهم السالم ـ براى ما بیان فرموده ، به نظر ما از یقینیات نیست ، و اگر صورتا اظهار ایمان به آنهـا کنـیم یـا فرضـا      
عبد به قول اولیاء و علمـاء ایمـان قلبـى ـ کـه میـزان کمـال        اعتقاد عقلى نیز به آنها داشته باشیم ، از روى برهان و ت

مى خواهیم ایـن راه پـر پـیچ و خـم و     ) 102(انسانى است ـ به آنها ، فى الحقیقه ، نداریم و با پاى استداللى چوبى  
  .م طریق پر خطر را طى کنیم ، و با این عِدّه و عُدّه به مقصد نمى رسیم ، و از رهروان منزل عشق باز مى مانی

و در آخر این حدیث شریف ، که ما در صدد شرح آن هستیم ، اشاره اى به بعض آنچه در این چنـد ورق نمـودیم                            
فال تجتمع هذه الخصال کلها من اجناد العقل اال فى نبى او وصى نبى او مؤمن قد امتحن                  : فرموده ، آن جا که فرماید       

حدهم ال یخلو من ان یکون فیه بعض هذه الجنود حتـى یـستکمل و   اهللا قلبه لالیمان و اما سائر ذلک من موالینا فان ا     
  ینقى من جنود الجهل ، فعند ذلک یکون فى الدرجۀ العلیا مع االنبیاء و االوصیاء

مؤمنینى که قلبهاى آنها مصفى و خالص شده باشد براى نـور ایمـان ، تمـام             : از این حدیث شریف ، معلوم شود که         
د و سایر مردم ، که در آنها یکى یا بیشتر از جنود عقل است ، مى تواننـد بـه واسـطه                       این خصال در آنها مجتمع شو     

ریاضات علمیه و عملیه ، خود را کامل کنند و از جنود جهل منزه و مبرى شوند و بـه جنـود عقـل مـزین و محلـى                    
  .گردند و به درجه علیاى کامله در جوار انبیاء و اولیاء برسند

  
  :لى از بعض الفاظ حدیث شریف مقاله پنجم در شرح اجما

  اعرفوا العقل و جنده و الجهل و جنده تهتدوا) : علیه السالم(تا آنجا که مقصود اصلى ما است از شرح قوله 
و از این جا معلوم شود که معرفت عقـل          . یعنى بشناسید عقل و جند او را و جهل و جند او را ، تا هدایت پیدا کنید                 

ى براى هدایت است و این هدایت ، یا هدایت به کیفیـت اسـتکمال نفـوس و تنزیـه و                     و جهل و جنود آنها مقدمه ا      
تصفیه آن است ، که آن نیز مقدمه نفس استکمال و تنزیه و تصفیه است ، و یا هدایت مطلق است ، کـه هـدایت بـه                       

  .معرفۀ اهللا ، اسّ اساس آن است 
ست ، براى آن است که ، تـا معرفـت بـه مهلکـات و     و این که این معرفت نتیجه معرفت عقل و جهل و جنود آنها ا             

منجیات نفس و طرق تخلى از آنها و تحلى به اینها پیدا نشود ، نفس را تصفیه و تنزیـه و تحلیـه و تکمیـل حاصـل                            
نشود و تا نفس را صفاى باطنى پیدا نشود و به کماالت متوسطه نرسـد ، مـورد جلـوه اسـماء و صـفات و معرفـت                          

کمال معرفت نرسد ، بلکه جمیع اعمال صوریه و اخالق نفسیه ، مقدمه معـارف الهیـه اسـت ، و                     حقیقیه نگردد و به     
. آنها نیز مقدمه حقیقت توحید و تفرید است که غایت القصواى سیر انسانى و منتهى النهایه سـلوک عرفـانى اسـت                       

بـى مـرآت کثـرت حاصـل        پس هدایت به ملکوت اعلى و از آن جا به باطن اسماء و از آن جا به حضرت هویت ،                     
  .نشود اال به شناختن جنود عقل و جهل 
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فدایت شویم ، ما نشناسیم مگر آنچه تو به ما          : جعلت فداک ال نعرف اال ما عرفتنا سماعه گفت          : فقلت  : قال سماعۀ   
  .معرفى فرمایى 

یه است که معرفت آنها     بدان که معرفت عقل و جهل و جنود آنها ، از مختصات علوم غیبیه الهیه و معارف حقیه باطن                  
به جمیع شؤون و تمام مدارج و مراتب و همه اسرار و حقایق ، میسور و میسر نشود ، مگر از براى اصحاب والیت                        
و ایقان و او حدى از ارباب معارف و ایمان ، که به نور معرفت و قدم سلوک از جلبـاب بـشریت خـارج و حجـب         

ى وجود و مصادر غیب و شهود رسـیده ، و بـه مـشاهده حـضوریه ،                  عوالم ملک و ملکوت را خرق نموده ، به مباد         
  .عوالم غیب را دریافته باشند ، و این جز براى کمل رخ ندهد

و باید دانست که نسبت ما بین مشاهده حضوریه ، که حقیقۀ العرفان است ، با علوم کلیه الهیه ـ کـه شـعبه اى از آن    
و . ست ـ چون نسبت مـا بـین خیـال و رویـت و وهـم و رویـا اسـت         حکمت الهیه و شعبه اى از آن علم العرفان ا

چنانچه رؤیت بصرى در بیدارى و رؤ یاى در عالم خواب ، مشاهده با عین ظاهر و باطن است به طریق جزئیـت و                        
شخصیت ، به خالف وهم و خیال ، که رویت نقشه و دورنماى شى ء است ، همین طور مشاهدات حضوریه ـ کـه   

 عرفان است ـ مشاهده به طور جزئیت و شخصیت است از آن امورى که عقل با قدم برهان به طریق  حقایق و سرایر
کلى دریافته ، و به عبارت دیگر ، مشاهده رؤیت به عین عقـل اسـت از حقـایق غیبیـه مجـرده ، چنانچـه رؤیـت ،                             

، از شـهود و حـضور خبـرى         و تا عقل در عقال مفاهیم و کلیات است          . مشاهده به عین نفس است از امور ظاهریه         
ندارد ، گرچه علوم بذر مشاهدات است ولى وقوف در آنها عین حجاب است ، و تا آن بذور در زمین قلب ، فاسـد                       
و ناچیز نشود ، مبدا حصول مشاهدات نگردد ، و تا آنها در انبار قلب مـورد نظـر اسـتقاللى اسـت ، از آنهـا نتیجـه                             

  .حاصل نگردد
 عوالم غیبیه ملکوتیه ، چه ملکوت اعلى ـ که عوالم عقول کلیه نیز از جمله آنهـا اسـت ـ و     بالجمله ، چون احاطه به

چه ملکوت سفلى ـ که ابلیس و جنود او از جمله آنها است و عقول جزئیه نیز از آن عالم است ـ جـز بـراى کمـل      
  .شوداولیاء ، که علوم آنها از سرچشمه وحى الهى و سرمنزل افاضه سبحانى است ، حاصل ن

  .ما معرفت به عقل و جهل و جنود آن نداریم ، بجز آنچه تو به ما معرفى فرمایى : سماعۀ بن مهران گفت 
  .ثم جعل للعقل خمسۀ و سبعین جندا: قوله 

  .بدان که جعل جنود عقلیه و جهلیه ، به نفس جعل عقل و جهل است 
ود ، راجع به عقل و جهل جزئى باشد ، مگر به اگر مقصود عقل و جهل کلى باشد ، گرچه ظاهر آن است که این جن           

نحوى از تاویل و ارجاع ظاهر به باطن و صورت به معنى و البته بنابراین ، این نحوه کثرت در آن عالم نیست ، مگر                         
به نفس جعل عقل و جهل اسـت ،  . و نیز جعل آنها. کثرات مفهومیه ، نظیر کثرت اسماء و صفات در مقام واحدیت        

، بر  ) 104(و معرفت است    ) 103(از جعل ، تخمیر فطرت باشد ، زیرا که فطرت اهللا ، چنانچه بر توحید                اگر مقصود   
  ) 105. (جمیع حسنات و کماالت است ، چنانچه در محل خود معلوم و مبین است 

الهـى  و اما جعل جهل و جنود آن ، تبعى ظلى است ، از قبیل جعل لوازم ماهیت ، و این خود یکى از مـسائل علـم                            
  .و این جا مجال آن مباحث نیست ) 106(است که در حکمت متعالیه به تحقیق پیوسته 

و اگر مراد از جنود ، نفس فعلیات این اوصاف و کماالت باشد ، جهل از قبیل لوازم وجود است بالنسبه به کمـاالت                   
بـا ایـن   . مـدخلیت تـام اسـت    عقلیه ، و یا آن که اینها به کسب عبد حاصل شود و ریاضات و مجاهـدات را در آن      

  :وصف ، نسبت آنها با حق تعالى 
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اما در در جنود عقل ، به واسطه آن است که جمیع کماالت و آثار وجودیه مجعول به جعل الهـى اسـت ، و کـسب                           
  ) 107. (عبد در اعداد و تهیه مدخلیت دارد ، چنانچه در علوم عقلیه مبرهن است 

و شاید اشاره به همین تبعیت و عرضیت باشـد ، ایـن کـه در ایـن                  . رض است   و اما جنود جهل ، جعل تبعى و بالع        
  .گرچه تطبیق آن از فهم عرفى دور است . جنود جهل پس از جنود عقل عطا شد: حدیث شریف فرماید 

 حقایق عقلیه را حق تعالى در قرآن شریف و انبیاء و ائمه معصومین ـ علـیهم الـصلوۀ و الـسالم ـ در     : و نکته آن که 
احادیث شریفه ، نوعا به لسان عرف و عامه مردم بیان مى کنند ، براى شفقت و رحمت بر بنى النسان است کـه هـر                          

پس آنها حقایق غیبیه عقلیه را نـازل فرماینـد تـا بـه درجـه      . کس ، به مقدار فهم خود ، از حقایق نصیبى داشته باشد   
ن درجه هستند ، حظى از عالم غیب به اندازه خود ببرند ،             محسوسات و مانوسات عامه مردم رسانند تا آنها که در ای          

لکن بر متعلمان علوم آن بزرگواران و مستفیدان از افادات قرآن شریف و احادیث اهل عصمت ، الزم است که براى                     
شکر این نعمت و جزاى این عطیت ، معامله به مثل نموده صورت را به باطن ارجاع و قشر را به لـب و دنیـا را بـه                             

و ایـن  . خرت برگردانند که وقوف در حدود اقتحام در هلکات ، و قناعت به صور بازماندن از قافله سالکان اسـت                   آ
حقیقت و لطیفه الهیه ، که علم به تاویل است ، به مجاهدات علمیه و ریاضات عقلیه ، مشفوع به ریاضات عملیـه و                        

و مـا یعلـم تاویلـه اال اهللا و          : ه حق تعالى فرمایـد      تطهیر نفوس و تنزیه قلوب و تقدیس ارواح حاصل شود ، چنانچ           
گرچه راسخ در علم و مطهر بـه قـول مطلـق ،             ) . 109(ال یمسه اال المطهرون     : و فرماید   ) 108(الراسخون فى العلم    

و از این جهت ، علم تاویل به تمام مراتب آن ، مختص به آنها اسـت ، لکـن                    ) 110(انبیاء و اولیاء معصومین هستند      
اء امت را نیز از آن به مقدار قدم آنها در علم و طهارت ، حظّ وافرى است و لهذا از ابن عباس ـ رضى اهللا عنه ـ   علم

  ) 111(من از راسخین در علم هستم : منقول است که 
  
  

  نکتۀ
بـه  تحدید جنود عقل و جهل را به این عدد خاص ، از قبیل تحدید به کلیات و مهمات است ، نه آن که جنود آنهـا                           

طریق بسط و تفصیل ، عبارت از همین هفتاد و پنج جند باشد و لهذا در مقام تفصیل و تعدیـد ، بیـشتر از هفتـاد و                            
پنج تعدید شده است ، گرچه مى توان بعض از جنود را به بعض دیگر برگرداند تا عدد به هفتاد و پنج برگردد ولـى             

 نیست ، مثال خیر ـ که وزیـر عقـل اسـت ـ و شـرّ ـ کـه         از مالحظه آنچه گفته شد ، محتاج به این تکلف و زحمت
وزیر جهل است ـ از امهات فضایل و رذایل هستند که جمیع آنها برگشت به ایـن دو کننـد ، مـع ذلـک در حـدیث       
شریف ، از جنود شمرده شده در مقابل سایر جنود ، و همین طور عدل و جـور را ، کـه از جنـود شـمرده انـد ، از                               

  .و بسیارى از جنود نیز شمرده نشده . بسیارى از جنود در تحت آن دو ملکه هستندامهات هستند که 
نکته اصلى آن ، آن است که لسان انبیاء و اولیاء بلکه لسان قرآن شریف نیز ، چون سایر مصنفان و مؤ لفان نیست که    

ر و تعدید باشند ، که در صدد فحص و تفتیش و بحث و جدال در اطراف مفهومات کلیه و در مقام تشقیقات و حص       
  ) 112. (خود این امور از حجب غلیظه سیر الى اهللا است و باز دارد پیاده را ز سبیل 

  صفات حق تعالى را ننموده ، و همین طور جامع اخالق و دعوت بـه مبـدا و معـاد و زهـد و تـرک دنیـا و رفـض                  
 است ، به طورى که مثل آن متصور نیـست           طبیعت و سبک بار شده از عالم ماده و رهسپار شدن به سرمنزل حقیقت             

، مع ذلک چون سایر کتب مصنفه مشتمل نشده بر ابوابى و فصولى و مقدمه و خاتمه و این از قدرت کاملـه منـشئى      
  .آن است که محتاج به این وسایل و وسایط در القاء غرض خود نبوده 
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اء بـا چنـدین مقـدمات بایـد بیـان کننـد ، بـه                و از این جهت مى بینیم که گاهى با نصف سطر ، برهانى را که حکم               
  : صورت غیر شبیه به برهان مى فرماید 

لذهب کل اله بما خلق و لعال بعضهم علـى بعـض            : و قوله   ) 113(لو کان فیهما آلهۀ اال اهللا لفسدتا        : مثل قوله تعالى    
حه بیان است که پـیش اهلـش        ، که برهان دقیق ، بر توحید است ، و هر یک از این دو محتاج به چندین صف                  ) 114(

واضح است و غیر اهلش را نیز حق تصرف در آن نیست ، گرچه چون کالم جامع است ، به اندازه فهمش هر کسى                        
  .از آن ادراکى مى کند

: و قولـه    ) 116(و هو معکم این مـا کنـتم         : و قوله   ) 115(اال یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر         : و مثل قوله تعالى     
هـو االول و    : و قولـه    ) 118(و هو الذى فى السماء الـه و فـى االرض الـه              : و قوله   ) 117(وا فثم وجه اللّه     فاینما تول 

، که هر یک اشاره به علوم عالیه حکمت ماقبل الطبیعه است به وجه عرفانى ، و هـر             ) 119(االخر و الظاهر و الباطن      
صوصا کتاب اصول کافى شریف و توحید شیخ        کس مراجعه به احادیث شریفه اهل بیت عصمت و طهارت کند ، خ            

و ادعیه مـاثوره از آن بزرگـواران خـصوصا صـحیفه سـجّادیه          ) 121(و همین طور کتاب نهج البالغه       ) 120(صدوق  
از روى تدبر و تفکر ، خواهد دانست که مشحون از علوم الهیه و معارف ربانیه و اسماء و صـفات و شـؤون                        ) 122(

ند ، بى حجاب اصطالحات و قیود مفهومات ، کـه هـر یـک حجـاب روى جانـان      حضرت حق ـ جل و عال ـ هست  
  .است 
  فلما راى الجهل ما اکرم اللّه به العقل و ما اعطاه ، اضمر له العداوۀ: قوله 

اگر مراد از جهل ، حقیقت ابلیسیه در عالم امر باشد ، رؤیت او جنود عقلیه را ـ که متحـد بـا عقـل و منـدمج در آن      
ؤیت آنها بى رؤیت جمال عقل نشود ، و آن به طور احاطه از براى جهل میسور نیست ـ البد یا به طریق  است ، و ر

انعکاس کامل در ناقص است ، یا به طریق مقایسه نقص به کمال و فهم ضد از ضد است ، چنانچه اضمار عـداوت                        
گرچه از ظاهر عرفى حدیث شـریف   عبارت از مناقضت و مضادت ذاتیه ما بین این دو حقیقت است ، و این هر دو                  

  .بعید است ، ولى با برگرداندن ظاهر به باطن و قشر به لب ، بعدى ندارد
و اگر مراد از جهل ، مظاهر ابلیس و جهالت اصحاب جهل باشد ، که عبارت از واهمه در انسان است ، بـه یکـى از                         

  :دو معنى محمول است 
 قوه عقلیه در هر یک از افراد انسانى باشد ، و تقدم خلق عقـل و جنـود                  اول آنکه اشاره به تضاد ما بین قوه واهمه و         

آن بر جهل و جنود آن ، و همین طور ، تاخر جنود هر یک از خود آنها اشاره به تقدم ذاتى عالم ملکـوت اعلـى بـر                           
ام جنـود   و بنابراین در هر یک از افـراد انـسانى ، تمـ            . ملکوت اسفل است و تقدم ذوات بر اوصاف و ملکات است            

جهل و عقل متحقق است به طریق استجنان و فطرت ، اال آن که جنـود عقلیـه موجـود باالصـاله ، و جنـود جهلیـه                            
  .و رؤیت جهل ، عقل و جنود آن را نیز ، به یکى از آن دو معنى محمول است . موجود بالتبعیه است 

 و کماالت و دیگر ارباب شقاوات و نقـایص          که یکى اصحاب سعادات   : دوم آن که اشاره به دو طایفه از مردم باشد           
و تضاد ما بین این دو طایفه نیز ذاتى و مشهود است ، و رؤ یـت در ایـن مقـام ، بـه معنـى متعـارف آن ، از        . هستند

  .رؤیت آثار حاصل آید ، واهللا العالم 
  .هذا خلق مثلى ! یا رب : فقال الجهل : قوله ـ علیه السالم ـ 

خلقتنـى مـن نـار و    : ل چون دعوى اشرفیت ابلیس از آدم ـ علیه السالم ـ است که گفت   دعوى مماثلت جهل با عق
، به واسطه احتجاب آن از مقـام عقـل و خـودبینى و خودپرسـتى و خودخـواهى او اسـت و        ) 123(خلقته من طین    

 از همه   معلوم است حجاب خودخواهى و خودبینى ، از حجب غلیظه اى است که هر کس را که مبتالى به آن است                    
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و ایـن حجـاب ارث ابلـیس    .  خود بـاز مـى دارد      حقایق و درک تمام محسنات و کماالت غیر و مقبحات و نقایص             
است ، و در هر کس قوت گیرد منسلک در ذریه ابلیس خواهد شد ، گرچه به صـورت و والدت ملکیـه ، ولیـده و                           

یئیت اشیاء به آن اسـت ، والدت ملکوتیـه اسـت ،             ذریه آدم باشد ، زیرا که میزان در عالم انسانیت و ملکوت ، که ش              
  :چنانچه زاده ملکوتى ، عیسى مسیح ، فرموده است 

  ) 124(لن یلج ملکوت السماء من لم یولد مرتین 
و این والدت ثانویه که مبدا ولوج ملکوت اعلى است ـ که به ملکوت سماء از آن تعبیر شده ـ متوقف بـر آن اسـت     

و . لیس است ، خارج و به حقایق اسماء که ارث آدم ـ علیه السالم ـ است ، متحقق شود  که از این حجب که ارث اب
  .تحقق به حقایق جنود عقلیه از مقدمات تحقق به حقایق اسماء است 

  خلقته و کرمته و قویته و انا ضده و ال قوۀ لى به ، فاعطنى من الجند مثل ما اعطیته: قوله 
. ل و خواستن جنود براى معارضه عقل ، لـسان اسـتعداد اسـت نـه لـسان مقـال         این مذاکره جه  : اهل تحقیق گویند    

)125 (  
که جعل عقل و جنود آن و جهـل و جنـود آن بـه تخلـل     ) 126(و این مناسب نیست با آنچه قبل از این ذکر کردیم      

ن ، جنـود را در  جعل مستقل نیست ، یعنى این طور نیست که اول عقل را ، مجرد از این جنود ، جعل کنند پس از آ         
آن جعل کنند و همین طور جهل را ، بلکه جعل عقل ، جعل جمیع شؤون ذاتیه او است ، چنانچـه در علـوم عقلیـه                           

که هر چه براى عقل ممکن است ، به امکان عام ، واجب است براى او ، به همـان جعـل اول ، و        ) 127(ثابت است   
پس تعبیر به لسان استعداد ، قدرى خالى        . تعداد و قوه اى باشد    ممکن نیست از براى عالم عقلى ، حالت منتظره و اس          

  .از تحقیق است مگر مقصود ، لسان حال باشد
  قد رضیت : قال . نعم ، فان عصیت بعد ذلک اخرجتک و جندک من رحمتى : فقال : قوله 

خـروج فطـرى    باید دانست که این عصیان و اخراج از رحمت در جهل کلى به طورى است ، و آن نقـص ذاتـى و                        
و در جهلهاى جزئى ، پس از اعطاى جنود فطرى          . است از ساحت قدس کبریا ، چنانچه سابقا نیز به آن اشاره رفت              

خروج از قوه به فعل در جهات نقص و مقابالت جنود عقل ، و پـس از ایـن      : بالعرض ، عصیان آن عبارت است از        
 خارج شود و به حزب شیاطین و ماردین ملحـق و            فعلیت ، به کمال شقاوت رسد و از ساحت قرب و رحمت حق            

  .پیوسته گردد
  .فاعطاه خمسۀ و سبعین جندا: قوله 

بدان که اعطاء این جنود به جهل که تقویت کند مضاده با عقل و جنود آن را ، منافات با تعذیب و ابعـاد از رحمـت                  
زمه جعل و ایجاد عـالم طبیعـت مـضادت و           ندارد ، زیرا که این جنود چنانچه دانستى ، الزمه جنود عقلیه است و ال              

ولى این سلب اختیار به هیچ وجه نکند ، بلکه اگر در کماالت و جنود عقلیه مقـابالت آن در تحـت            . معاندت است   
  .اختیار نباشد ، کمالیت غالب آنها منتفى شود

 ظالم را نگذارند ظلـم کنـد و         مثال وقتى عدل از صفات کمالیه است ، که اختیار ، انسان متصف به آن شود و اال اگر                  
  .دست او را از تعدى کوتاه کنند و به اضطرار قیام به عدالت کند ، عادل نخواهد بود

و چون هر یک از این صفات کمالیه با مقابالت خود مخمر در طینت انسان است ، بالذات و بالعرض ، و انـسان در                         
یک از این دو مقابل مبـدا سـعادت یـا شـقاوت اسـت و                فعلیت دادن هر یک ، در سر حدّ اختیار است ، فعلیت هر              

و از ایـن جهـت ، در ایـن          . موجب دخول در حزب الرحمن و جنود العقل یا حزب الشیطان و جنود الجهل اسـت                 
  .اگر عصیان کردى بعد از این اعطاء جنود ، تو را و جنود تو را از رحمت خود خارج کنم : حدیث شریف فرموده 
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که اگر عصیان موجب فعلیت و بروز و ظهـور ملکـات رذیلـه نفـسانیه نـشود ، صـاحب آن از             و این براى آن است      
ساحت رحمت و درگاه قرب عزت پُر دور نیفتد ، بخالف آن که اگر معصیت رذائل فطریه را ظاهر و فعلى سـازد و     

ود کـه نـور     و چه بـسا شـ     . صورت باطن انسان را متبدل به صورت جنود جهل نماید ، از ساحت رحمت دور شود               
فطرت اللهى به کلى منطفى گردد ، و در این صورت ، صـاحب آن قـرین بـا شـیطان ، مخلـد در جهـنم و مبعـد از                    

و از این جهت است که اشتغال به تهذیب نفس و تصفیه اخـالق ، کـه فـى الحقیقـه خـروج از            . رحمت خواهد بود  
  .ب واجبات عقلیه است تحت سلطه ابلیس و حکومت شیطان است ، از بزرگترین مهمان و اوج

و این مطلب در محل خود به ثبوت پیوسته که نشئات ثالثه نفس ـ یعنى ، نشئه ملک و دنیا که محط عبادات قالبیـه   
است ، و نشئه ملکوت و برزخ که محل عبادات قلبیه و تهذیبات باطنیه است ، و نشئه جبروت و آخرت کـه مظهـر                         

  . است ـ تجلیات یک حقیقت قدسیه و مراتب یک بارقه الهیه است عبادات روحیه و تجرید و تفرید و توحید
و نسبت غیب نفس به شهادت و برزخ آن ، نسبت ظاهریت و مظهریت نیز نیست ، بلکه نسبت ظهور و بطون شـى                        

  .ء واحد است 
 شرعیه ، اگر پس هر یک از احکام نشئات سه گانه به رفیق خود سرایت کند به مناسبت نشئه آن ، مثال عبادات قالبیه

به آداب صوریه و باطنیه آید ، مورث تهذیب باطن شود ، بلکـه بـذر توحیـد و تجریـد در روح افـشاند ، چنانچـه                            
تهذیب باطن قوه تعبد را قوى و به حقایق توحید و تجرید ، انسان را مى رساند ، و سرّ توحیـد بـاطن را مهـذب و                            

 سالک باید در هر یک از نشئات ثالثه نفس ، قـدم راسـخ داشـته                 از این جهت ، انسان    . جنبه عبودیت را کامل نماید    
  .باشد و از هیچ یک ، هیچ گاه غفلت نکند

ممکن است انسان را ، یک نظر به نامحرمان با یک لغزش کوچک لسانى ، مدتها از سرایر و حقایق توحید بـاز دارد                        
 وقوف در هر یک  پس . است ـ باز دارد و از حصول جلوات محبوب و خلوات مطلوب ـ که قرۀ العین اهل معرفت  

از مراحل و مراتب ، و بى اعتنائى و قلت مباالت به هر یک از تشئات ، موجب حرمان از سعادت مطلقه اسـت و از                          
  .دامهاى ابلیس است 

 مثال کسانى که اهل مناسک و عبادت ظاهریه هستند و شدت مباالت و اعتناء به آن دارند ، شیطان عبادات صوریه را                
در نظر آنها جلوه دهد ، و همه کماالت را در نظر آنها منحصر و مقصور در همان عبادات و مناسک ظاهریه کند ، و                         
دیگر کماالت و معارف را از نظر آنها بیندازد ، بلکه آنها را نسبت به آنها و صاحبان آنها بدبین کند ، پـس صـاحبان                          

 صاحبان اخالق فاضله و ریاضات نفسیه را مرمىّ به تصوف و امثـال         معارف را در نظر آنها مرمىّ به الحاد و زندقه و          
آن کند ، و آن بیچارگان بى خبر را سالها در صـورت عبـادات محبـوس کنـد ، و بـه زنجیرهـاى محکـم تـدلیس و            

کـه  نماز . وسواس خود ، آنها را ببندد ، و از این جهت ، مى بینیم که در بعضى از آنها ، عبادات به عکس نتیجه دهد       
در بعـض آنهـا   ) 128(حقیقت تواضع و تخشع است ، و لب آن ترک خودى و سفر الى اهللا و معـراج مـؤمن اسـت                       

  .اعجاب و کبر و خود بینى و خود فروشى نتیجه دهد
و به همین قیاس ، کسانى که در رشته تهذیب باطن و تصفیه و تجلیه اخالق هستند ، گاه شود که شیطان بعـضى از                         

کشد و مناسک و عبادات قالبیه و همین طور علوم رسمیه و معارف الهیه را در نظـر آنهـا نـاچیز قلـم                        آنها را در دام     
و همه کماالت و سعادات را پیش آنها مقصور و منحصر به رشته سلوک و ریاضت و تهـذیب بـاطن کنـد ، و                         . دهد

ادب به علماء شریعت و ارکان دیانت آنها را به صاحبان آنها و خود آنها بدبین کند ، به طورى که لسان طعن و سوء          
و حکماء ربانى و فقهاء روحانى ـ رضوان اهللا علیهم ـ باز کنند ، با آن کـه خـود را صـاحب صـفاى بـاطن و خلـق         

  .مهذب شمارند و سر خود را در میان سر اهل اهللا درآورند
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ن خدا ـ که ارث شیطان اسـت ـ در    اعجاب به نفس ـ که مبدا جُلّ رذائل نفسانیه است ـ و تکبر و سوء ظن بر بندگا  
قلب آنها چنان قدم راسخ دارد که غیر خود و یک مشت قلندر مثل خود که به اسم اهـل اهللا آنهـا را یـاد کننـد و از                              

ایـن نیـست جـز وقـوف در یـک نـشئه و            . ظاهر شریعت خبرى ندارند ، چه رسد به باطن آن ، به پشیزى نـشمرند              
از همه مراتب محروم شوند ، حتى از همان رشته که خود را در آن داخل دانند                 احتباس در یک مرتبه که باعث شود        

  .و سمت تخصص در آن براى خود قائلند
و همین طور نیز اگر حکیمى یا عارفى در زنجیر شیطان درآمد و محبـوس و موقـوف در همـان عقلیـات شـد ، بـه        

شرى و فقهاء اسالم را عامى خواند تا چه رسد به           دیگران با نظر خوارى و بى مقدارى نظر کند و علماء شریعت را ق             
و او جز خود و رفقاى خود که انباردار مفهومات و اعتباریات هستند ، کسى دیگر را به حـساب نیـاورد و                       . دیگران  

  .این آفت نیست جز از همان وقوف و سلطه ابلیسیه 
برهانا ، مدارج غیب و شهود نفـس و نـشئات           و اگر اینان حافظ حضرات و سایر در نشئات بودند یا الاقل ، علما و                

باطن و ظاهر آن را مى شناختند ، و ارتباط مراتب را مى دانستند ، و کیفیت سیر الى اهللا و خـروج از بیـت نفـس و                             
طبیعت را واقف بودند ، مبتال به این دام بزرگ ابلیس و محبس مظلم شیطانى نمى شدند ، و هر یک دیگرى را طرد                        

و محبت و مودت اسـالمیه ـ کـه از مبـادى ،     ) 129(به یکدیگر حسن ظن داشتند ، و اخوت ایمانیه نمى کردند ، و 
بلکه امهات حصول صفاى باطن و تصفیه و تزکیه نفس است ـ در بین آنها محکم و مستحکم مـى شـد ، و اسـم و     

ت شـیطانیه اسـت ـ از بـین     رسم خودخواهى و خودبینى و اعجاب و استکبار ـ که از امهات رذایل نفسانیه و تلبیسا 
  .آنها سپرى مى شد

و ما اکنون به خواست خداوند متعال و توفیقات و تاییدات او ، شروع در مقصد اصلى ، کـه از شـرح ایـن حـدیث                           
  .داشتیم ، مى نمائیم 

  
مقاله ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه ، که مقصود از تحریر اینرسـاله اسـت ، نـه از جمیـع                            

  وجوه
  :و در آن مقاصدى است 

  
  در بیان خیر و شر(مقصد اول 

الخیر و هو وزیر العقـل ،       : فکان مما اعطى العقل من الخمسۀ و السبعین الجند          : در شرح قول آن بزرگوار که فرماید        
  .و جعل ضده الشر ، و هو وزیر الجهل 

  :و در آن چند فصل است 
  

  فصل اول مقصود از خیر و شر
از حقیقت و ماهیت خیر و شر ، خارج از مقصود اصلى ما است با آن کـه تعریفهـایى کـه از آنهـا در                        بدان که بحث    

و ایـن دو ،  ) . 130(کتب حکیمه و غیر آن کرده اند غالبا تعریف به لوازم و ملزومـات و لواحـق و عـوارض اسـت         
اقرب به صواب و نزدیکتـر      چون به حسب هویت از واضحات و فطریات است ، ایکال آن را به وجدان و فطرت ،                   

و مهم در این مقام ، بیان مقصود از خیر و شر است که در این حدیث شـریف ، یکـى را                   . به مقصد و مقصود است      
  .وزیر عقل و دیگرى را وزیر جهل قرار داده 
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 اسـت   پس باید دانست که مقصود ، نفس خیر و شر نیست ، به آن معنى که عامه مى فهمند ، بلکه به معناى دیگرى                       
پس مقصود از آن را توان      . که پس از این ، اشاره به آن مى آید ، زیرا که نه تناسب با وزارت و نه جندیت عقل دارد                     

  : گفت که حقیقت فطرت است که در آیه شریفه ، اشارت به آن رفته ، آن جا که فرماید 
  ) 131(فطرۀ اهللا التى فطر الناس علیها 

  . فطرت مخموره است ، و شر عبارت از فطرت محجوبه است خیر عبارت از: غایت امر آن که 
حق ـ تبارک و تعالى ـ با عنایت و رحمت خود ، به ید قدرت خـود ، کـه طینـت آدم      : و تفصیل این اجمال آن که 

یکـى اصـلى ، و دیگـر تبعـى ، کـه ایـن دو                : ، دو فطرت و جبلت به آن مرحمت نمود          ) 132(اول را مخمر فرمود     
و آن دو فطرت ، اصـل و پایـه جمیـع            . سیر و رفرف عروج او است به سوى مقصد و مقصود اصلى             فطرت ، براق    

  .فطریاتى است که در انسان مخمر است و دیگر فطریات ، شاخه ها و اوراق آن است 
یکى از آن دو فطرت ـ که سمت اصلیت دارد ـ فطرت عشق به کمال مطلق و خیر و سعادت مطلقـه اسـت کـه در      

و اگر در تمـام  . دانى ، مخمر و مطبوع است ) و(ع سلسله بشر ، از سعید و شقى و عالم و جاهل و عالى    کانون جمی 
 کند ، یک نفر را  سلسله بشر ، انسان تفحص و گردش کند و جمیع طوایف متشتته و اقوام متفرقه در عالم را تفتیش 

  .و سعادت نباشدنیابد که به حسب اصل جبلت و فطرت ، متوجه به کمال و عاشق خیر 
و مقصود از فطریات ، امورى است که بدین مثابه باشد و از این جهت ، احکام فطرت از ابده بدیهیات و از اوضـح                         

  .واضحات خواهد بود و اگر چیزى چنین نشد از فطریات نخواهد بود
 شر و شقاوت اسـت      و دیگرى از آن دو فطرت ، که سمت فرعیت و تابعیت دارد ، فطرت تنفر از نقص و انزجار از                    

. که این مخمر بالعرض است ، و به تبع آن فطرت عشق به کمال ، تنفر از نقص نیز مطبوع و مخمر در انسان اسـت                          
  ).و ما پس از این ، شرحى از این باب مذکور مى داریم(

و این دو فطرت ، که ذکر شد ، فطرت مخموره غیر محجوبـه اسـت کـه محکـوم احکـام طبیعـت نـشده و وجهـه                             
وحانیت و نورانیت آنها باقى است ، و اگر فطرت متوجه به طبیعت شد و محکوم به احکام آن گردید و محجـوب                       ر

  .از روحانیت و عالم اصلى خود شد ، مبدا جمیع شرور و منشا جمیع شقاوت و بدبختیهاست ، که تفصیل آن بیاید
ه و تصرف آن اسـت ـ فطـرت مخمـوره     پس مقصود از خیر ـ که وزیر عقل است و جمیع جنود عقلیه در ظل توج 

متوجه به روحانیت و مقام اصلى خود است و از شر ـ که وزیر جهل و همه جنود جهل از طفیل آن است ـ فطـرت    
  .محکومه طبیعت و محجوبه به احکام آن است 

  
  :فصل دوم در توضیح و تشریح این مقصود است 

و : یکى وجهه بـه عـالم غیـب و روحانیـت            : وجهه است   بدان که از براى قلب که مرکز حقیقت فطرت است ، دو             
  .دیگر ، وجهه به عالم شهادت و طبیعت 

نیز شاید اشاره به آن ) 133(امه هاویۀ : و چون انسان ولیده عالم طبیعت و فرزند نشئه دنیاست ـ چنانچه آیه شریفه  
ن حجـاب وارد شـود ، و کـم کـم     باشد ـ از بدو خلقت در غالف طبیعت تربیت شود ، و روحانیت و فطرت در ای 

احکام طبیعت بر آن احاطه کند ، و هر چه در عالم طبیعت رشد و نماى طبیعى کند احکام طبیعت بر آن بیشتر چیره                    
و چون به مرتبه طفولیت رسد با سه قوه ، هم آغوش باشد که آن قوه شیطنت ـ که ولیده واهمه است  . و غالب شود

و هر چه رشد حیوانى کند این سه قوه در او کامل شود و رشد نمایـد و احکـام                    . ـ و قوه غضب و شهوت مى باشد       
ثم رددنـاه اسـفل     * لقد خلقنا االنسان فى احسن تقویم       : طبیعت و حیوانیت بر آن غالب شود و شاید کریمه شریفه            

www.takbook.com



تقـویم اسـت ،     اشاره باشد به نور اصلى فطرت ، که تخمیر به ید قدرت حق تعالى شده و آن احسن                   ) 134(سافلین  
زیرا که بر نقشه کمال مطلق و جمال تام است ، و ردّ به اسفل سافلین اشاره به این احتجاب به طبیعت ـ کـه اسـفل    

و چون این احتجابات و ظلمات و کدورات بر نفس غالب و چیره است ، و کم اتفاق افتد کـه  . سافلین است ـ باشد 
د و با فطرت اصلیه سیر به عالم اصلى خـود بنمایـد و بـه کمـال                  کسى به خودى خود بتواند از این حجب بیرون آی         

مطلق و نور و جمال و جالل مطلق برسد ، حق ـ تبارک و تعالى ـ به عنایت ازلى و رحمـت واسـعه انبیـاء عظـام ـ      
یـه  علیهم السالم ـ را براى تربیت بشر فرستاد و کتب آسمانى را فرو فرستاد تا آنها از خارج ، کمک به فطـرت داخل  

  .کنند ، و نفس را از این غالف غلیظ نجات دهند
و از این جهت ، احکام آسمانى و آیات باهرات الهى و دستورات انبیاء عظام و اولیاء کرام ، بر طبق نقشه فطـرت و                         
طریقه جبلت بنا نهاده شده ، و تمام احکام الهى به طریق کلى به دو مقصد تقسیم شود که یکى ، اصلى و استقاللى ،        

  .و دیگر فرعى و تبعى است ، و جمیع دستورات الهیه به این دو مقصد ، یا بى واسطه یا با واسطه ، رجوع کند
مقصد اول ـ که اصلى است و استقاللى ـ توجه دادن فطرت است به کمال مطلق ، که حق ـ جل و عـال ـ و شـؤون    

ربوبیات از ایمان باهللا و کتب و رسـل و مالئکـه و   ذاتیه و صفاتیه و افعالیه او است که مباحث مبدا و معاد و مقاصد             
یوم االخره ، و اهم و عمده مراتب سلوک نفسانى و بسیارى از فروع احکام از قبیل مهمات صالۀ و حـج ، بـه ایـن                           

  .مقصد مربوط است ، یا بى واسطه یا با واسطه 
یـا و طبیعـت کـه ام النقـایص و ام     مقصد دوم ـ که عرضى و تبعى است ـ تنفر دادن فطرت است از شجره خبیثه دن  

و بسیارى از مسائل ربوبیات ، و عمده دعوتهاى قرآنى و مواعظ الهیه و نبویـه و ولویـه ، و عمـده                       . االمراض است   
ابواب ارتیاض و سلوک ، و کثیرى از فروع شرعیات از قبیل صوم و صـدقات واجبـه و مـستحبه ، و تقـوا و تـرک                            

  .فواحش و معاصى به آن رجوع کند
و این دو مقصد ، مطابق نقشه فطرت است ، چنانچه دانستى که در انسان دو فطرت است ، فطرت عشق به کمـال ،                         

پس جمیع احکام شرایع مربوط به فطرت است و براى تخلص فطـرت از حجـب ظلمانیـه                  . و فطرت تنفر از نقص      
  .طبیعت است 

  
مبدا خیرات است و خود خیـر اسـت ، و فطـرت    فصل سوم در بیان آنکه ، فطرت مخموره بى حجاب وزیر عقل و        

  :محجوبه به طبیعت وزیر جهل و مبدا شرور و خود شر است 
باید دانست که عشق به کمال مطلق ، که از آن منشعب شود عشق به علم مطلق و قدرت مطلقه و حیـات مطلقـه و                          

ت ، و هیچ طایفه اى از طایفه دیگر         اراده مطلقه و غیر ذلک از اوصاف جمال و جالل ، در فطرت تمام عائله بشر اس                
لکن به واسطه احتجاب به طبیعـت  . ، در اصل این فطرت ممتار نیستند ، گرچه در مدارج و مراتب فرق داشته باشند        

و کثرت ، و قلت حجب ، و زیادى و کمى اشتغال به کثرت ، و دلبستگى به دنیا و شـعب کثیـره آن ، در تـشخیص                             
  .ختلف شدندکمال مطلق ، مردم مفترق و م

   و آنچه که اختالف محیطها و عادات و مذاهب و عقاید و امثال آن ، در سلـسله بـشر تـاثیر نمـوده ، در تـشخیص                             
  .متعلق فطرت و مراتب آن تاثیر نموده و ایجاد اختالفات کثیره عظیمه نموده ، نه در اصل آن 

عمر خود را صـرف در فنـون کثیـره و ابـواب و     مثال ، آن فیلسوف عظیم الشان که عشق به فنون فلسفه دارد و همه    
شعب متفننه آن مى کند ، با آن سلطان و پادشاه که به سعه نطاق سلطنت خود مى کوشد و در راه آن رنجها مى بـرد    
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و عشق به نفوذ قدرت و سلطنت خود دارد ، و آن تاجر که عشق به جمع ثروت و مال و منال دارد ، در اصل عشق                           
  .رند ، لکن هر یک تشخیص کمال را در آن منظور خود دارندبه کمال ، فرق ندا

  
و این اختالف و تشخیص از احتجاب فطرت است ، زیرا که این خطاء در مصداق محبوب است ، و این از عـادات                        
و اطوار مختلفه و تربیتها و عقاید متشتته پیدا شده و هر یک بـه انـدازه حجـاب خـود ، از محبـوب مطلـق خـود ،                              

 ، و هیچ یک از اینها آنچه را که دلباخته اویند و دنبال آن مى روند و نقد عمر در راه آن صـرف مـى                           محجوب است 
کنند ، محبوب آنها نیست ، زیرا که هر یک از این امور ، محدود و ناقص است و محبوب فطرت مطلق و تام اسـت          

چنانچـه اگـر سـلطنت یـک        . فرو ننشیند ، و از این جهت است که آتش عشق آنها به رسیدن به آنچه به آن متعلقند                  
مملکت را به یکى دهند که عشق به سلطنت داشت و گمان مى کرد بـه رسـیدن بـه آن ، مطلـوب حاصـل اسـت و          
آرزویى دیگر در کار نیست ، چون به آن محبوب خیالى مجازى رسید ، سلطنت مملکت دیگر طلب کند و چنگـال                      

و اگر تمام بـسیط ارض      . لکت را بگیرد ، به ممالک دیگر طمع کند        و اگر آن مم   . عشقش به مطلوب دیگرى بند شود     
در تحت سلطنت و قدرت او آید ، و احتمال دهد که در کروات دیگر ، ممالکى هست از این جا وسیعتر و بـاالتر ،                          

و از عالم ملکوت خبـر بـشنود ـ    . و اگر جمیع عالم ملک را در تحت سیطره خود درآورد. آرزوى وصول به آن کند
ولو مؤمن به آن نباشد ـ آرزو کند که کاش این خبرها که مى دهند و این سلطنتها و قدرتها که مى گویند راست بود  

  !و من به آنها مى رسیدم 
پس معلوم شد که عشق متعلق به سلطنت محدوده نیست ، بلکه عشق سلطنت مطلقـه در نهـاد انـسان اسـت ، و از                          

  .مى داندمحدودیت متنفر و گریزان است و خود ن
و پر واضح است که سلطنت مطلقه از سنخ سلطنتهاى دنیاوى مجازى ، بلکه اخروى محدود نیست ، بلکه سـلطنت                     

) 135(الهیه سلطنت مطلقه ، و انسان طالب سلطنت الهیه و علم و قدرت الهى است ، و پدید آرنده خود را خریدار                       
  ) 136. (در میانش بیننداست و دل هر ذره را که بشکافند آفتاب جمال حقیقت را 

پس جمیع شرور ـ که در این عالم از این انسان بیچاره صادر شود ـ از احتجاب فطرت ، بلکـه از فطـرت محجوبـه      
است ، و خود فطرت به واسطه اعتناق و اکتناف آن به حجابها ، شریعت بالعرض پیدا کرده و شریر شده است بعـد                        

  .از آن که خیر ، بلکه خیر بوده 
ظلمانى ، بلکه نورانى از رخسار شریف فطرت برداشته شود ، و فطرت اللّه به همان طور کـه                   ) ى( این حجابها  و اگر 

به ید قدرت الهى تخمیر شده مخلّى به روحانیت خود باشد ، آن وقت عشق به کمال مطلق بى حجاب و اشـتباه در                        
، و خودى و خودخواهى و هر چه هست زیر          او هویدا شود ، و محبوبهاى مجازى و بتهاى خانه دل را درهم شکند               

پا نهد ، و دستاویز دلبرى شود که تمام دلها ـ خواهى نخواهى ـ بـه آن متوجـه اسـت و تمـام فطرتهـا ـ دانـسته یـا           
و صاحب چنین فطرت ، هر چه از او صادر شود ، در راه حق و حقیقت است ، و همـه راه  . ندانسته ـ طلبکار اویند 
جمال مطلق است ، و خود این فطرت مبدا و منشا خیرات و سـعادت اسـت و خـود خیـر ،         وصول به خیر مطلق و      

  والحمد للّه تعالى . بلکه خیر است 
  :فصل چهارم ضرورت اصالح نفس 

اکنون که معلوم شد تمام خیرات از سرچشمه نور فطرت اللّه است در صورتى که محتجـب بـه حجابهـاى طبیعـت                       
چ نفس و ابلیس نگردد ، و کفیل سعادت مطلقه انسانى همین فطرت شـریفه اسـت ، و            نباشد ، و اسیر دامهاى پیچاپی     

نیز معلوم شد که تمامى شرور از فطرت محجوبه مظلمه به ظلمات طبیعت است ، و منشا همه شقاوات و بـدبختیها                      
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اصـالح نفـس و   در دنیا و آخرت ، همین احتجابات است ، باید دانست که اگر انسان از خود غفلت کند و در صدد       
تزکیه آن برنیاید و نفس را سر خود بار آورد ، هر روز ، بلکه هر ساعت بر حجابهاى آن افزوده شود ، و از پس هـر             
حجابى حجابى ، بلکه حجبى براى او پیدا شود تا آن جا که نور فطرت بکلى خاموش و منطفى شود ، و از محبـت                          

ز حق تعالى و آنچه به او مربوط است از قرآن شریف و مالئکۀ اللّه ، و       الهیه در آن اثرى و خبرى باقى نماند ، بلکه ا          
انبیاء عظام و اولیاء کرام ـ علیهم السالم ـ و دین حق و جمله فضائل متنفر گردد ، و ریشه عداوت حق ـ جل و عال    

و بسته شود ، و     ـ و مقربان درگاه مقدس او در قلبش محکم و مستحکم گردد تا آن جا که بکلى درهاى سعادت بر ا                    
راه آشتى با حق تعالى و شفعاء ـ علیهم السالم ـ منسدّ گردد ، و مخلّد در ارض طبیعت گردد که بـاطن آن در عـالم     

  .دیگر جلوه کند و آن خلود در عذاب جهنم است 
ن عجب  و این افزایش حجب ، سبب طبیعى دارد ، و آن ، آن است که این سه قوه ، یعنى ، قوه شیطنت ، که فروع آ                          

و کبر و طلب ریاست و خدعه و مکر و نفاق و کذب و امثال آن است ، و قـوه غـضب ، کـه خودسـرى و تجبّـر و       
افتخار و سرکشى و قتل و فحش و آزار خلق و امثال آن از فروع آن است ، و قوه شـهوت ، کـه شـره و حـرص و                               

 حدى نیـستند بـه ایـن معنـا کـه اگـر افـسار                طمع و بخل و امثال آن از فروع آن است ، این قواى ثالثه ، محدود به                
شیطنت را انسان رها کند ، در هیچ حدى واقف نشود و به هیچ مرتبه اى از مراتب قانع نگردد ، و بـراى بـه دسـت                         
آوردن مقصد خود حاضر است با تمام نوامیس الهیه و شرایع حقّه مخالفت و دشمنى کند ، و براى رسیدن بـه یـک                        

 فوج فوج انبیاء و اولیاء و صلحاء و علماء باللّه را قتل و غارت کند ، و همین طـور آن                      ریاست جزئى ، حاضر است    
  .دو قوه دیگر در صورت سرخود بودن و افسار گسیختگى 

و معلوم است هر مرتبه اى از مراتب لذات نفسانیه ـ که راجع به این سه قوه است ـ که از براى انسان حاصل شـود    
  .دلبسته به دنیا و غافل از روحانیت و حق و حقیقت کندبه اندازه خود انسان را 

مثال ، در هر لذتى که ذائقه انسانى از این عالم مى برد در صورتى که محدود به حـدود الهیّـه نباشـد ، همـان لـذت                       
 محبت  انسان را به دنیا نزدیک کند و عالقه قلبیه را زیاد کند ، و به همان اندازه عالقه به روحانیت و حق کم شود و                        

و چون پشت سر هر لذتى ، نفس لذت دیگر ، بلکه لذات دیگر را طالب شود و نفس امّـاره       . الهیّه از قلب زائل شود    
قواى مخصوصه این کار را براى تحصیل آن ترغیب کند ، پس در پشت سر هر حجابى ، حجبى ظلمانى براى انسان               

عاع نفس از آنها به عالم طبیعت و دنیا جلوه کرده ـ دائما  پیدا شود و از هر یک از این مجارى و قواى حسیّه ـ که ش 
  .حجابهائى به روى قلب و روح کشیده شود که انسان را از سیر الى اللّه و طلب حق ـ جلّ جالله ـ باز دارد

و خسران و حسرت ، بلکه تعجب و حیرت در آن است که همان فطرتى که براق سیر اولیاء است به معـراج قـرب                         
 ـ جلّ و عال ـ و سرمایه وصول آنها است به کمال مطلق ، همان انسان سرخود را به نهایت شقاوت و   حضرت بارى

انّ االنـسان  * والعصر : بعد از ساحت قدس کبریا رساند ، و این باالترین خسرانها است ، چنانچه حق تعالى فرماید              
  ) 137. (لفى خسر

 ابدى را خرج در راه تحصیل شقاوت ابدى کند ، و آنچـه را کـه                چه خسرانى باالتر از این که انسان سرمایه سعادت        
  !حق تعالى به او داده که او را به اوج کمال رساند ، همان او را به حضیض نقص کشاند ؟

چه حسرتى خواهى داشت آن روزى که پرده طبیعت از چشم برداشته شود و معاینه کنى که آنچه                ! اى انسان بیچاره    
وشش کردى در راه بیچارگى و شقاوت و بدبختى خودت بوده ، و راه چاره و طریـق جبـران                    در عالم قدم زدى و ک     

نه راه فرار از سلطنت قاهره الهیّه یا معشر الجنّ و االنـس ان اسـتطعتم   ! نیز مسدود شده ، و دستت از همه جا کوتاه        
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گذشته و عذرخواهى از معاصى الهیّـه       و نه راه جبران نقایص      ) 138(ان تنفذوا من اقطار السّموات و االرض فانفذوا         
  ) 139. (االن و قد عصیت قبل 

اکنون تا حجابهاى غلیظ طبیعت نور فطرت را بکلى زائل نکرده ، و کدورتهاى معاصى صفاى باطنى قلـب     ! اى عزیز 
صى و ، و انسان در آن مى تواند جبـران هـر نقـ   ) 140(را بکلى نبرده ، و دست از دار دنیا ـ که مزرعه آخرت است  

  .غفران هر ذنبى کند ـ کوتاه نشده ، دامن همتى به کمر زن و درى از سعادت به روى خود باز کن 
و بدان که اگر قدمى در راه سعادت زدى و اقدامى نمودى ، و با حق ـ تعالى مجدُه ـ از سر آشـتى بیـرون آمـدى و      

 غیـب از تـو دسـتگیریها شـود و حجابهـاى           عذر ماسبق خواستى ، درهائى از سعادت به رویت باز شود ، و از عالم              
طبیعت ، یک یک ، پاره شود و نور فطرت بر ظلمتهاى مکتسبه غلبه کند ، و صفاى قلب و جاللى باطن بروز کند و                         
درهاى رحمت حق تعالى ، به رویت باز شود ، و جاذبه الهیّه تو را به عالم روحانیت جذب کند ، و کم کـم محبـت      

 محبتهاى دیگر را بسوزاند ، و اگر خداى ـ تبارک و تعالى ـ در تو اخالص و صدق دید ،   حق در قلبت جلوه کند و
تو را به سلوک حقیقى راهنمائى کند و کم کم چشمت را از عالم کور کند و به خود روشـن فرمایـد ، و دلـت را از                     

  .غیر خودش وارسته و به خودش پیوسته کند
ین قلب منکوس را به خـود آرى ، و ایـن غافـل فـرو رفتـه در ظلمـات                     آیا شود که این دل محجوب و ا       ! بار خدایا 

طبیعت را به عالم نور کشانى ، و بتهاى دل را به دست قدرت خود درهم شکنى ، و غبار تن را از پیش چـشم فـرو                            
  ریزى ؟
لهیّـه محجـوب   ما به امانت تو خیانت کردیم ، و فطرت اللّه را به تصرف شیطان پلیـد دادیـم ، و از فطـرت ا                   ! بارالها

شدیم ، و ترسم که کم کم ، با این سیر طبیعى و سلوک شیطانى ، از فطرت الهـى یکـسره بیـرون آئـیم ، و خانـه را                         
  .یکجا به تصرف شیطان و جنود آن و جهل و جنود آن دهیم 

  
  .فضل العظیم ما طاقت مقاومت نداریم ، مگر لطف تو دستى گیرد انّک ذوال! تو خود از ما دستگیرى کن ! پروردگارا

  
  مقصود از ایمان : مقصد دوم 

  :فصل اول ، مقصود از ایمان 
  .بدان که ایمان غیر از علم و ادراک است ، زیرا که علم و ادراک ، حظّ عقل است و ایمان حظّ قلب است 

گفـت ، چنانچـه   انسان به مجرد آن که علم پیدا کند به خدا و مالئکه و پیغمبران و یوم القیامـه ، او را نتـوان مـؤمن               
  ) 141. (ابلیس تمام این امور را علما و اراکا مى دانست و حق تعالى او را کافر خواند

چه بسا باشد فیلسوفى به برهانهاى فلسفى ، شعب توحید و مراتب آن را مبرهن کند و خود ، مـؤمن باللّـه نباشـد ،                          
  .زئیت و وجدان نرسیده باشدزیرا که علمش از مرتبه عقل و کلیّت و تعقّل ، به مرتبه قلب و ج

  :براى نزدیک کردن مقصود به فهم ، مثالى یاد کنیم 
ما به حسب برهان و ادراک عقلى ، همه مى دانیم که مردگان به انسان نمى توانند آزادى دهند ، و همـه مـرده هـاى                           

با ایـن وصـف ، در شـب    عالم به قدر مگسى حرکت ندارند ، و مى دانیم که در تاریکى ، مردگان زنده نمى شوند ،         
براى آن است که به ایـن حقیقـت عقلیّـه ، قلـب              . تاریک از مردگان وحشت داریم ، و وهم ما غلبه بر عقل مى کند             

ولى آنها که با تکرّر عمل و کثـرت اقـدام و زیـادت مـراودت در                 . ایمان نیاورده و این ادراک عقلى به قلب نرسیده          
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لمى را به قلب رساندند ، از مردگان وحشت نکنند ، بلکه در قبرستانها منـزل                شبهاى تار در قبرستانها ، این مطلب ع       
  .کنند ، و با وادى خاموشان مانوس شوند

دسته اول و دوم ، در علم به اینکه از مردگان به کسى آزار نرسد شریک بودند ، ولى در ایمان به این مطلب بـا هـم                            
رى نکرد ، ولى ایمان دسته دوم آنهـا را از وحـشت خیـالى مرهـوم           از این جهت ، علم آنها در آنها اث        . مختلف بودند 
  .بیرون آورد

پس معلوم شد که علم غیر از ایمان است و این مطلب به حسب لغت نیز مناسب با معنـى ایمـان اسـت ، زیـرا کـه                             
 معنـى  اسـت در فارسـى بـه   ) 144(و انقیاد خضوع   ) 143(و اطمینان   ) 142(ایمان در لغت به معنى وثوق و تصدیق         

  .و پر واضح است که گرویدن غیر از علم و ادراک است ) . 145(گرویدن است 
  

  :فصل دوم در توضیح و تتمیم این مطلب است 
آن حقـایق را بـه قـدم تفکـر و           : بدان که ایمان به معارف الهیّه و اصول عقاید حقه صورت نگیرد مگر به آنکـه اوال                

یه ادراک کند ، و این مرحله به منزله مقدمه ایمان اسـت ، و پـس از آن                   ریاضت عقلى و آیات و بیّنات و براهین عقل        
که عقل حظّ خود را استفیاء نمود ، به آن قناعت نکند ، زیرا که این قدر از معارف ، اثرش خیل کم است و حصول                          

د ، و این حقـایق را بـا         نورانیّت از آن ، کمتر شود و پس از آن ، باید سالک الى اللّه اشتغال به ریاضات قلبیه پیدا کن                    
  .هر ریاضتى شده به قلب رساند ، تا قلب به آنها بگرود

علم نورى است که خداى تعالى      : پس در این جا ، مراتب ایمان فرق کند ، و شاید معناى حدیث شریف که فرماید                  
ور اسـت ، و پـس از        همین باشد ، زیرا که علم باللّه تا در حد عقل است ، ن             ) 146(در دل هر کس که خواهد افکند        

  .ریاضات قلبى ، خداى تعالى آن را در قلوب مناسبه افکند ، و دل به آن بگرود
مثال ، حقیقت توحید ، که اصل اصول معارف است ، و اکثر فروع ایمانیه و معارف الهیّه و اوصاف کاملـه روحیـه و                         

 یک از این فـروع بـر آن مترتـب نـشود ، و               صفات نورانیّه قلبیّه از آن منشعب شود ، تا در ادراک عقلى است ، هیچ              
  .انسان را به هیچ یک از آن حقایق نرساند

ما غالبا یا به برهان یا به امور شبیه به برهـان ارکـان   . مثال ، توکل به خداى تعالى یکى از فروع توحید و ایمان است     
  .توکّلمان تمام است ، ولى حقیقت توکل در ما حاصل نیست 

 نکند ، و  ه در مملکت حق تعالى کسى تصرفى ، بى اجازه قیّومى و اشاره اشراقى آن ذات مقدس        ما همه مى دانیم ک    
اراده کسى بر اراده قویمه ذات مقدس ، قاهر نشود ، مع ذلک ، ما از اهـل دنیـا و اربـاب ثـروت و مکنـت ، طلـب                               

  .حاجات کنیم و از حق تعالى غفلت نمائیم 
این نیست مگـر آن کـه حقیقـت    . عیه صدها مقابل باالتر است از توکل به حق    توکل ما بر اوضاع طبیعت و امور طبی       

گویـد و خـود از غیـر خـدا     ) 147(توحید افعال در قلب ما حاصل نشده و حکیم فلسفى ال موثّر فى الوجود اال اللّه    
ش بـه دسـت دیگـران       حاجت طلبد ، و متعبد متنسک ال حول و ال قوۀ اال باهللا و ال اله اال اهللا ورد خود کند و چشم                      

این نیست جز آن که آن ، برهانش از حد عقل و ادراک عقلى خارج نشده و به قلب نرسیده ، و این ، ذکرش     . است  
  .از لقلقه لسانى تجاوز ننموده و ذائقه قلب از آن نچشیده 

له بیده و الشر لیس الیه      ما همه داد از توحید مى زنیم و حق تعالى را مقلب القلوب و االبصار مى خوانیم ، و الخیر ک                    
. مى سرائیم ولى باز در صدد جلب قلوب بندگان خدا هستیم ، و دائما خیرات را از دست دیگران تمنا داریم  ) 148(
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اینها نیست جز این که اینها ، یا حقایق عقلیه اى است که قلب از آن بى خبر است و یا لقلقه هاى لسانى است که به      
  .مرتبه ذکر حقیقى نرسیده 

از معدن وحى الهى براى تکمیل بـشر و تخلـیص انـسان از محـبس ظلمـانى                  ) که(ما همه قرآن شریف را مى دانیم        
وعید آن ، همه حق صراح و حقیقت ثابته است ، و در تمام منـدرجات  ) و(طبیعت و دنیا ، نازل شده است ، و وعد         

ر دل سخت ما به اندازه یک کتاب قـصه تـاثیر            آن شائبه خالف واقع نیست ، با این وصف ، این کتاب بزرگ الهى د              
ندارد ، نه دلبستگى به وعده هاى آن داریم تا دل را از این دنیاى دنى و نشئه فانیه برگیریم و به آن نشئه باقیه ببندیم                          

 این نیـست . ، و نه خوفى از وعید آن در قلب ما حاصل آید تا از معاصى الهیه و مخالفت با ولى نعمت احتراز کنیم                  
و . جز آن که حقیقت و حقیّت قرآن به قلب ما نرسیده و دل ما به آن نگرویده و ادراک عقلى ، بسیار کم اثـر اسـت      

با این قیاس ، کلیه نقصانهائى که در ما است و جمیع سرکشیها و مخالفتهاى ما و محروم مانـدن از همـه معـارف و                          
  ).از این مجملتو خود حدیث مفصل بخوان . (سرائر براى همین نکته است 

  
  فصل سوم در استشهاد براى این مقصد به دلیل نقلى

خداى تبارک و تعالى براى مؤمنین در قرآن شریف خود ، خواصى ذکر فرموده است ، و همچنین در احادیث شریفه  
ا از اهل بین عصمت و طهارت ، براى مؤمن اوصافى ذکر شده است که هیچ یک از آنها در ما نیست ، با این کـه مـ                           

خود مى دانیم که همه به علم برهانى یا امثال آن ، اعتقاد به خداى تبـارک و تعـالى و توحیـد ذات مقـدس و سـایر                
  .این نیست مگر براى آن که مذکور داشتیم که ایمان غیر از ادراک عقلى است . ارکان ایمانى داریم 

ین اذا ذکر اهللا و جلـت قلـوبهم و اذا تلیـت علـیهم              انما المؤمنون الذ  : خداى تعالى در آیه دوم از سوره انفال فرماید          
به طـور حـصر   ) 150(اولئک هم المؤمنون حقا : تا آن که مى فرماید  ) 149(آیاته زادتهم ایمانا و على ربهم یتوکلون        

قـط  اینهـا ف  : مؤمنان آنانند که این چند صفت را دارند و غیر اینها مؤمن نیستند ، و در آخر نیـز فرمایـد                      : مى فرماید   
  .مؤمن درست راست مى باشند

و دیگـر آن کـه   . یکى از اوصافى که براى آنها ذکر شده است آن که چون ذکر خدا شود قلبهاى آنان ترسـناک شـود   
و دیگـر آن کـه توکـل آنهـا بـر پروردگـار              . چون آیات حق بر آنها خوانده شود ، آن آیات ایمان آنها را زیادت کند              

  .خودشان است 
ى ایمان هستید ، و همه ارکان ایمان را عقال یافتید ، و براى هـر یـک برهـانى داریـد یـا بافتیـد ،              اکنون شما که مدع   

مراجعه به حال خود کنید ، ببینید کدام یک از این خواص در قلبتان موجود است ؟ این همه ذکر خـدا مـى کنیـد و                           
مت و جالل حق نکـرده ، و کبریـا و           مى شنوید ، آیا کو آن ترس که عالمت مؤمن است ؟ البته قلبى که وجدان عظ                

  .علوّ شان حق در آن وارد نشده ، از ذکر حق ترسان نشود
مؤمن آن کسى است که قلبش حضور حق و احاطه قیّومى آن ذات مقدس را دریافته باشد و عظمت و جـالل او را                        

  .وجدان کرده باشد
و خوفناک شود ، گرچـه در خـود قـصورى    البته از فطریات است که انسان در محضر سلطان عظیم الشان ، کوچک            

. نبیند و خود را خدمتگزار ببیند ، با آن که همه ممکنات از قیام به حق معرفـت و عبـادت آن ذات مقـدس قاصـرند                   
با آن که اشرف ممکنات و اعرف خلق اهللا و اقرب الى اهللا ، رسول ختمى ـ صلى اهللا علیه و آلـه   ! چطور چنین نباشد

  :داده ) 151(دناک حق عبادتک ، و ما عرفناک حق معرفتک و سلم ـ اعالن ما عب
  آن جا که عقاب پَر بریزد   
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  )  152( از پشه الغرى چه خیزد 
  .پس این خاصیتى که از عالئم مؤمن است در ما یافت نشد

 و  این همه آیـات تدوینیّـه     . و همین طور خاصیت دیگر که عبارت از زیاد شدن ایمان است از تالوت آیات شریفه                 
تکوینیّه ، بر ما خوانده مى شود و ارائه داده مى شود ، عوض آن که بر ایمان ما افزایش حاصل آید ، بر احتجاب مـا                           

  .مى افزاید
در ایام عمر ، چقدرها قرآن شریف ـ که بزرگترین آیات الهیّه است ـ ما خود مى خوانیم و از دیگـران اسـتماع مـى      

  .ده ، و تذکّر و تنبّهى از آن آیات براى ما حاصل نیامده کنیم و نور ایمان در قلب ما پیدا نش
از سوره مبارکه فـصّلت     ) 153) (چهارم(بیا ببین صدر یا ذیل این آیه شریفه که آیه چهل و             ! اکنون درست تفکر کن     

  : است با ما تطبیق مى کند؟ مى فرماید 
 قر و هو علیهم عمى اولئک ینادون من مکان بعیـد            قل هو للّذین آمنوا هدى و شفاء و الّذین ال یؤ منون فى آذانهم و              

)154 (  
چه شده است که در     ! کجاست آن هدایت و شفاى امراض باطنى که براى مؤمنین از قرآن شریف حاصل مى شود ؟                

این نیست جز آن که نـور  ! گوش ما این آیات شریفه فرو نمى رود و براى ما خود ، حجاب فوق حجاب مى شود ؟       
ا نازل نشده ، و علوم ما به همان حد علمى باقى مانده و به لوح قلب وارد نگردیده ، و در این بـاب         ایمان در قلب م   

که با مقایسه حال خود با آن آیات و تطبیق آن آیات با صـفات خـود ،                  ) 155(، در قرآن شریف آیات بسیارى است        
  .به خوبى حال ما معلوم خواهد شد
حقیقت توکل واگذار کردن جمیع امور است بـه وکیـل و   . لى ربّهم یتوکّلون   و ع : و اما خاصیت سوم که مى فرماید        

و آن  . اعتماد نمودن به وکالت اوست ، و صرف نظر نمودن از دیگران است ، و چشم امید از دیگران بـستن اسـت                        
  :مبتنى بر چهار امر است که ارکان توکل است 

  .اول ، علم به آن که وکیل حاجت انسان را مى داند
  .م ، علم به آن که قدرت به قضاى حاجت دارددو

  .سوم ، علم به آن که رحمت و شفقت به موکل دارد
  .چهام ، آن که بخل از ساحت او دور است 

اکنون مراجعه به حال خود کنیم ، این چهار علم از براى ما حاصل است نسبت به ذات مقدس حق تعالى ، همـه او                         
 علم او را محیط به تمام موجـودات مـى دانـیم ، و قـدرت کاملـه او را نافـذ در                     را عالم به ذرات کائنات مى دانیم ،       

 ـ   ارضین و سموات مى دانیم ، و رحمت عامه شامله او را به همه موجودات مى دانیم و او را مبرّى از همه نقایص 
ک در هـیچ یـک از ایـن    که بخل نیز از آنها است ـ مى دانیم ، با این که علما ارکان توکل براى ما حاصل است و ش 

  .امور اربعه نداریم ، با این وصف ، آثارى از توکل در ما نیست 
حاجات خود را از مخلوق ضعیف مى خـواهیم و دسـت   . ما به مردم و چشم امید ما به خالیق بیشتر است از خالق        

قلب القلوب را حـق مـى       دائما در پى جلب قلوب مردم هستیم ، با آن که م           . طمع خود را پیش دونان دراز مى کنیم         
اینها نیست جز آن که مذکور داشتیم که علم به این ارکان ، غیر از ایمان است ، چون قلب مـا از ایـن علـوم                           . دانیم  

از این جا معلوم مـى شـود        . خالى است و این ارکان را در قلب وارد ننمودیم ، از علم خود نتیجه اى حاصل نکنیم                   
  :که درست گفته آن که گفته 

   استداللیان چوبین بود   پاى
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  )  156( پاى چوبین سخت بى تمکین بود 
ما خود با علم بحثى استداللى و با براهین متقنه ، ارکان توکل را دریافتیم و در آنها شائبه شک و ریبـى در مـا نمـى                            

 حق ، در ما اثرى      با همه حال ، از نور توکل در دل ما پرتوى نیست ، و از صفاى انقطاع از خلق و پیوستگى به                     . رود
  .یافت نشود

  .پس این خاصیت ایمانى نیز از ما مسلوب است و اگر خواص و عالئم ایمان نبود ، خود ایمان نیز نیست 
این انموذجى است ) . 157(آیات شریفه ، که خود شاهد این مقاله است ، بیش از آن است که در این مختصر گنجد   

  .که از آن ، دیگر آیات نیز معلوم شود
و اما روایات شریفه نیز بسیار است و ما به ذکر بعضى از آن ، این اوراق را مزین مى کنیم ، شـاید از برکـت کتـاب                             
شریف الهى و انفاس قدسیه حضرت اولیاى نعم ـ علیهم الصالۀ و السالم ـ قلوب مظلمـه قاسـیه را نـورى حاصـل       

  .شود ، و از این حجابهاى ظلمانى عالم طبیعت خالصى پیدا شود
  :و اسالم مشارک ایمان نیست سند به سماعه رساند ) است(در کافى شریف در باب این که ایمان مشارک اسالم 

: االسالم : فقال : اخبرنى عن االسالم و االیمان ، اهما مختلفان ؟ الى ان قال : قال ، قلت البى عبداهللا ـ علیه السالم ـ   
ول اللّه ، و حقنت الدّماء ، و علیه جرت المناکح و المواریث ، و علـى ظـاهره                   شهادۀ ان ال اله االّ اللّه و التّصدیق برس        

  .الحدیث ) 158(الهدى و ما یثبت فى القلوب من صفۀ االسالم و ما ظهر من العمل به : و االیمان . جماعۀ النّاس 
 ایمـان نـور هـدایتى       ولى. از این حدیث شریف ظاهر شود که شهادت به وحدانیّت و اعتقاد به رسالت اسالم است                 

  .است که در قلب جلوه کند
و از . و آنچه صفت اسالم است ، اگر در قلب ثابت شد و به قلب رسید ، آن ایمان است ، و الزمه ایمان عمل است             

و این نه آن است که در حقیقت ایمان ، عمل بـه             ) . 159(احادیث بسیار ظاهر شود که عمل به ارکان از ایمان است            
  ).چنانچه پیش از این مذکور شد(یت دارد ، بلکه براى آن است که الزمه ایمان به ارکان است ارکان مدخل

  : و در حدیث شریف کافى فرماید 
فاذا اتى العبد کبیرۀ من کبار المعاصى او صغیرۀ من صغار المعاصى الّتى نهى اللّه ـ عز و جلّ عنها کـان خارجـا مـن     

الحـدیث  ) 160. (و ثابتا علیه اسم االسالم ، فان تاب و استغفر عاد الى دار االیمان            االیمان ، ساقطا عنه اسم االیمان ،        
.  

: قـال  : و هم در کافى شریف در باب وجوب جمع بین خوف و رجا سند به حضرت صادق ـ علیه السالم ـ رساند   
، لو وزن هذا لم یزد علـى هـذا          نور خیفۀ و نور رجاء      : فى قلبه نوران    ) و(انّه لیس من عبد مؤمن اال       : کان ابى یقول    

)161 (  
و در حدیث دیگر است که مؤمن ، مؤمن نیست مگر آن که در آن خوف و رجا باشد و خائف و راجى نشود تـا آن                       

  ) 162. (که عامل باشد به آن چه خائف و راجى است 
ز قبیـل توکـل و تـسلیم و         و در روایات شریفه ، اوصاف مؤمنین را شمرده اند و آنها را متصف به صفاتى کردنـد ، ا                   

و . و البته کسى که متصف به آن صفات نباشد ، از اهل ایمان نخواهـد بـود                ) . 163(رضا و خوف و رجا و امثال آن         
این نیست جز آن که این علم و ادراک که در ما هست ، ایمان نیست ، و اال مالزم با این اوصـاف شـریفه و اعمـال                             

  .صالحه بودیم ، واهللا العالم 
  
  :ل چهارم در بیان آنکه ایمان بر طبق فطرت است و کفر خارج از طریقه فطرت است فص
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بدان که در فصل سابق مذکور شد که مقصود از فطریات آن امورى است که جمیع سلسله بشرى در آن متفق باشند                      
ت ، علـم و     وحشیت و تمدن ، بـدویت و حـضری        . ، و هیچ عادتى و مذهبى و محیطى و اخالقى در آن تاثیرى نکند             

جهل و ایمان و کفر و سایر طبقه بندیهاى سلسله بشرى امور فطریه را تغییر ندهد و آنچه اختالف بین آنهـا اسـت ،               
  .در اصل امر فطرى نیست ، بلکه در اشتباهات در مصداق است 

ـ و ایمـان بـه   اصول و ارکان ایمان ، که عبارت از معرفت و توحید و والیت ـ که ایمان به رسل است   : پس گوئیم 
، از فطریات است ، اال آن که بعـضى از آنهـا از فطریـات اصـلیه                  ) است  (یوم المعاد و ایمان به مالئکه و کتب الهیه          

و تفـصیل آن بـه طـور اسـتیفا خـارج از مقـصد و       . است چون معرفت و توحید ، و بعضى دیگر از متفرعات است         
نى دارد و ما در این اوراق از آن احتراز مـى نمـائیم ولـى از        مقصود و جزء مباحث علمیه اى است که مقدمات طوال         

  .اشاره اجمالیه چاره نیست 
و . پس باید دانست که توجه به کمال مطلق و عشق به کمال مطلق را سابقا مـذکور داشـتیم کـه از فطریـات اسـت                  

ه آنند ، حق تعـالى ـ جـل    اکنون گوئیم که این کمال مطلق و جمال على االطالق که همه سلسله بشر عاشق و فریفت
است ، و بسیط الحقیقه باید کمال ) 164(جالله ـ است ، زیرا که به برهان ثابت است که ذات مقدس بسیط الحقیقه  
 مقـدس اوینـد ،        از رشحات فیض    ) اى(و جمال مطلق باشد ، و دیگر موجودات جلوه اى از جلوات فعل و رشحه                

و همـین معـشوق حقیقـى کـه ذات مقـدس            . نزل از کمال مطلق دارند    پس هر یک را محدودیت و تعینى است که ت         
و نیـز ایـن ذات      . است ، باید واحد على االطالق باشد ، واال از بساطت حقیقت خـارج شـود و کمـال مطلـق نبـود                      

معشوقه همه سلسله بشر به فطرت اصلیه ، داراى همه کماالت است ـ و اال از کمال مطلق خارج شود ـ و معـشوق    
  .لق است کمال مط

، بـه همـین برهـان هویـت مطلقـه ، اثبـات احـدیت و                ) 165(و در سوره مبارکه توحید ، که نسب حق را بیان کند             
  .جامعیت و تنزیه از نقص را به طورى بدیع که متعمقان ادراک کنند ، فرموده 

خـارج از همـه     ، و آن فـیض      ) 166(و چون حقیقت والیت به نزد اهل معرفت عبارت از فیض منبسط مطلق است               
مراتب حدود و تعینات است ، و از آن تعبیر به وجود مطلق شود ، فطرت به آن حقیقت متعلق است اما تعلق تبعى ، 
چنانچه خود آن حقیقت ، حقیقت مستظله است ، و آن را تعبیر به ظل اهللا کننـد ، و آن را مـشیت طلقـه و حقیقـت                             

  ) 167. (محمدیه و علویه دانند
ى در کمال مطلق را خواهد ، حصول آن حقیقت ـ که حقیقت والیـت اسـت ـ حـصول فنـاى در       و چون فطرت فنا

فطرۀ اهللا  : و از این جهت است که در روایات شریفه          ) است(کمال مطلق است ، پس حقیقت والیت نیز از فطریات           
و ) 170(ت توحیـد    و گـاهى بـه فطـر      ) 169(را گاهى تفسیر فرموده به فطرت معرفت        ) 168(التى فطر الناس علیها     

  ) 172. (و گاهى به اسالم ) 171(گاهى به فطرت والیت 
فطرۀ اهللا التـى فطـر النـاس    : و در بعضى از روایات است که از حضرت باقر ـ علیه السالم ـ روایت شده که فرمود   

  .جا توحید است و تا این . است ) 173(علیها ال اله اال اهللا و محمد رسول اهللا و على امیرالمؤمنین ولى اهللا 
و این حدیث شریف شاهد مقاله ماست که والیت از شعبه توحید است ، زیرا که حقیقت والیت فیض مطلق اسـت                     

. و فطرت ، بالذات متوجه کمال اصلى ، و بالتبع متوجه کمال ظلى اسـت             . ، و فیض مطلق ظل وحدت مطلقه است         
  .ر کنیم و این کالم را بیانى دیگر است که از آن ناچار صرف نظ

  .پس معلوم شد معرفت و توحید و والیت از امور فطریه است 
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و نیز در فطرت جمیع عایله بشرى ثبت است عشق به بقاى ابدى ، منتهى آن که از براى محجوبین از فطرت اصـلیه                        
  .از باب اشتباه در تطبیق ، نتیجه این محبت پیوستگى به دنیا و محبت به دنیا شده و تنفر از موت 

مده تنفر از موت از باب این است که ، در قلب محجوبین ، ایمان به عوالم بعد الموت و حیـات و بقـاى ابـدى                    و ع 
وارد نشده ، و موت را فنا گمان مى کنند ، و چون فطرت از فنا منزجر و متنفر است و به بقا عاشق اسـت ، تنفـر از                             

قاى ابدى است ، همین عشق پیوسـتگى بـه معـاد و             با آن که فطرت اصلیه که عاشق ب       . موت در محجوبان پیدا شده      
عالم مابعد الموت است ، زیرا که حیات دنیاوى ممکن نیست ابدى باشد و چـون زایـل اسـت فطـرت از آن متنفـر                          

پس ایمان به یوم االخره ، یعنى نشئه مابعد الدنیا . است و نشئه ثانیه غیبیه که نشئه باقیه است ، معشوق فطرت است         
  .ست از فطریات ا

و نیز در فطرت تمام بشر ثبت است عشق به راحت حریت و مقصود از حریت ، حریت مطلقه است که نفـوذ اراده                        
و در حیات دنیاوى این دو امر ، ممکن نیست ، زیرا که راحت مطلقه به هیچ وجه یافت نشود ،                     . از شؤون آن است     

یل آن و تمهید مقدمات کثیره براى حصول آن ، و بلکه تمام راحتیهاى آن مشوب به رنج و تعب است ، چه در تحص    
  .چه در حین حصول آن ، و چه بعد از حصول آن 

مثال ، یکى از لذات جسمانى که نفس به آن متوجه است و از طرق استراحت مى داند ، لذت ذائقه است ـ که لـذت   
  .اکل باشد ـ که ما اهل دنیا و محجوبان آن را اهمیت مى دهیم 

روى دقت حساب شود ، براى تحصیل مقدمات یک غذاى لذیذ در دنیا ، چه تعبهائى اهل دنیا به خود                    اکنون اگر از    
از مقدمات بعیده اگر حساب شود ، مصیبت عظیم رخ مى دهد تا وقتى که آن را تحصیل کرد ، با آن           ! راه مى دهند ؟   

حتـى در وقـت اکـل نیـز         . یار است   همه مزاحمات و معارضات بیشمار ، در طبخ و اصالح آن محتاج به تعبهاى بس              
  .مقدماتى دارد که خالى از زحمت و تعب نیست 

و پس از خوردن ، اول تعبهاى هضم و دفع که هر یک . منتهى آن که انسان ، چون مانوس است ، به نظرش نمى آید          
ایـن حـال    . دمصیبتى است که اگر عام البلوى نبود و انس نبود ، هیچ وقت انسان حاضر براى تحمل هیچ یـک نبـو                     

  .لذات این عالم است 
اکنون مالحظه کن که دردها و رنجها و مصیبتها و سایر امور را کـه انـسان در هـر روز زنـدگانى ایـن عـالم بـه آن                              

پس آنچه که انسان عاشق اوست ـ که راحتى مطلق است ـ در این عالم میـسور نیـست ، ولـى در عـالم       . مبتالست 
پس انسان بالفطره متوجـه  . ـ این راحتى مطلق موجود است ) 174(ع خبر دادند ملکوت ـ به طورى که ارباب شرای 

  .عالمى است که در آن راحتى بى رنج و تعب ، و لذتى بى مزاحم و کدورت است 
و نیز انسان به حسب فطرت ، عاشق حریت و آزادى است که هر چه بخواهد بکند ، حتى اراده او نیز نافـذ باشـد ،                       

و معلوم است که در این عالم ، همچو قدرت و           . ابل سلطنت و قدرت او مدافع و مزاحمى نباشد        به طورى که در مق    
نفوذ اراده یافت نشود ، الاقل طبایع این عالم تعصى دارند که تحت اراده انسان باشند ـ چنانچه واضح است ـ و این   

پس انسان به حـسب فطـرت ،   . ودطور سلطنت جز در عالم مابعد الطبیعه ـ که بهشت اهل طاعت است ـ یافت نش  
  .مؤمن به نشئه غیبیه است 

و معلوم است که عشق فعلى و عاشق فعلى معشوق فعلى الزم دارد ، چه کـه متـضایفین متکـافئین در قـوه و فعـل                           
  .پس باید معشوقهاى فطرت ، بالفعل باشد تا فطرت به آنها متوجه باشد. هستند

ط باشد ، و نفس متوجه به صورتهاى ذهنیه و خیاالت موهومه باشد ، که               و گمان نشود که شاید انسان در خطا و غل         
زیرا که صورتهاى خیالیه ، خود ، معشوق نفس نتواند بود ، زیرا که آن صورتها همه محدودنـد و نفـس                      . اصل ندارد 
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نـدارد ،   و دیگر آن که ، چون که این فطرت ، الزمه وجود است ، در آن خطا و غلـط راه                      . عاشق غیر محدود است     
و این رواق گنجایش برهان ندارد ، تا اسن قدر نیز از   ) . 175(چنانچه به برهان لمّى معلوم شده است در علوم عالیه           

  .وظیفه و قرار داد خارج شد ، چنانچه از سایر فطرتها نیز صرف نظر نمودیم 
به است نه مخمـوره ، والحمـد        و از آنچه مذکور شد معلوم شود که کفر مورد تنفر فطرت است و از فطریات محجو                

  .هللا اوال و آخرا
  

  :فصل پنجم ، راه تحصیل ایمان 
اکنون که معلوم شد ایمان غیر از علم است ، و آنچه که در ما از معارف و حقایق توحید و اسـماء و صـفات اسـت                            

به آنها مـؤمن نـشود      علم است و قلب ما را از آنها خبرى نیست ، و معلوم شد که تا این امور به قلب نرسد و قلب                        
اثرش کم است ، باید انسان در صدد تحصیل ایمان برآید که اگر خداى نخواسته از این عالم ـ که دار تغیـر و تبـدل    
است و هر یک از ملکات و اوصاف و احوال قلبى را مى توان در آن تغییر داد ـ بیرون رویم و از ایمـان دسـت مـا     

ا وارد خواهد آمد و در خسران بزرگ واقع خواهیم شد و ندامتهاى بى پایـان                تهى باشد ، خسارتهاى فوق العاده به م       
و در آن عالم ، ممکن نیست هیچ حالى از احوال نفس تغییر کند ، یا اگر ایمان در این جـا                      . نصیب ما خواهد گردید   

  .حاصل نشد ، آنجا بتوان حاصل نمود
مارد و ایمان را با هر قیمتى هست ، تحصیل کند و دل را              پس انسان باید در همین عالم ، این چند صباح را مغتنم ش            

و این در اول سلوک انسانى صورت نگیرد ، مگر آن که اوال ، نیت را در تحصیل معـارف و حقـایق                       . با آن آشنا کند   
ایمانیه خالص کند و قلب را با تکرار و تذکر ، به اخالص و ارادت آشنا کند تا اخالص در قلـب جـایگزین شـود ،                     

که اگر اخالص در کار نباشد ناچار دست تصرف ابلیس به کار خواهد بود و با تصرف ابلیس و نفس ـ که قـدم   چه 
خودخواهى و خودبینى است ـ هیچ معرفتى حاصل نشود ، بلکه خود علم التوحید بى اخالص ، انسان را از حقیقت  

  .توحید و معرفت دور مى کند و از ساحت قرب الهى تبعید مى نماید
حظه حال ابلیس کن که چون خودخواهى و خودبینى و خودپسندى در او بود ، علمش به هیچ وجه عملى نـشد                     مال

  .و راه سعادت را به او نشان نداد
. میزان در ریاضات حقه و باطله به یک معنى دقیق عرفانى ، قدم نفس و خودخواهى و قدم حق و حق طلبى اسـت                

آن نمـاز ،    . باشد) 176(د ، نمازى نیست که معراج مؤ من و مقرب متقین            نمازى که براى شهوات دنیا یا آخرت باش       
  .انسان را به حورالعین نزدیک کند و از ساحت قرب الهى دور نماید

علم توحیدى که براى نمایش در محضر عوام یا علماء باشد از نورانیت عارى و برى است و غـذائى اسـت کـه بـا                          
، خود آن ، انسان را از توحید بیرون برد و به تشریک نزدیـک کنـد ، و مـا                     دست شیطان براى نفس اماره تهیه شود        

  .پس از این ـ ان شاء اهللا ـ در باب اخالص ، مراتب و حقایق آن را بیان مى کنیم 
پس از تحصیل اخالص ، ممکن است راه به حقیقت پیدا کرد چنانچه در قرآن شریف در سوره مبارکـه و                     : بالجمله  

 اال عباد اهللا المخلصین جز بنـدگان مخلـص کـه            #سبحان اهللا عما یصفون     :  مى فرماید    160 و   159الصافات در آیه    
خلوص از مراتب شرک و دوبینى دارند و خالص از کثافات طبیعت شدند ، خداوند منزّه است از توصیف دیگران ،                     

ان شاء اهللا ـ در محل خود بیـان آن را   است ، و ما ـ ) باکسر الم(مقام باالتر از مخلصین ) با فتح الم(گرچه مخلصین 
در هر صورت ، اخالص در تحـصیل توحیـد و تجریـد ، ز مهمـات سـلوک اسـت و کیفیـت        ) . 177(خواهیم کرد   
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و پس از آن ، از گناهان و مخالفات ، توبه خالصى کنـد بـا شـرایط                  . تحصیل آن را در باب خود ، مذکور مى داریم           
  .خود ، که در باب توبه بیاید

ون قلب را از کثافات خالى کرد ، مهیاى براى ذکر خدا و قرائت کتاب خدا شود و تا قـذارات و کثافـات عـالم                          و چ 
طبیعت در آن است ، استفادت از ذکر و قرآن شریف میسور نشود ، چنانچه در کتاب الهى اشـاره بـه آن فرمایـد در                          

  ) : 79 الى 77آیه (سوره مبارکه واقعه 
  ) 178(ال یمسه اال المطهرون * اب مکنون فى کت* انه لقرآن کریم 

  :  فرماید 13) آیه(و در سوره مؤمن 
  ) 179(هو الذى یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا و ما یتذکر اال من ینیب 

پس از آن که دل را براى ذکر خدا و قرآن شریف مهیا نمود ، آیات توحیـد و اذکـار شـریفه توحیـد و تنزیـه را بـا                               
ب و حال طهارت ، تلقین قلب کند ، به این معنى که قلب را چون طفلى فرض کند که زبان نـدارد و مـى             حضور قل 

خواهد او را به زبان آورد ، چنانچه آن جا یک کلمه را تکرار کند و به دهان طفل گذارد تا او یاد گیرد ، همین طـور         
و اگـر  . کند و به دل بخواند تا زبان قلب بـاز شـود     کلمه توحید را با طمانینه و حضور قلب ، باید انسان تلقین قلب              

پس در . وقتى چون اواخر شب یا بین الطلوعین ، بعد از فریضه صبح براى این کار اختصاص دهد خیلى بهتر است                     
آن وقت ، با طهارت وجهه قرآن و ذکر را متوجه قلب کند ، و آیات شریفه الهیه که مشتمل بر تـذکر و مـشتمل بـر                            

  .ه قلب بخواند به طور تلقین و تذکیرتوحید است ب
  

 اسـت ، تـا   18که آیـه  ) 180(و اگر آیات شریفه آخر سوره حشر را از قول خداى تعالى یا ایها الذین آمنوا اتقوا اهللا               
آخر سوره ، که مشتمل بر تذکر و محاسبه نفس و محتوى بر مراتب توحید و اسماء و صفات است ، در یک وقـت                         

ردات دنیایى ، مثل آخر شب یا بین الطلوعین با حضور قلب بخواند و در آنها تفکر کند ، امیـد                     فراغت از نفس از وا    
ال الـه اال اهللا ـ کـه    : و همین طور در اذکار شریفه با حضور قلب ذکر شریف . است ـ ان شاء اهللا ـ نتایج حسنه ببرد  

و البته در هر حـال ،  .  از او دستگیرى کندـ این عمل را بکند ، امید هست خداوند       ) 181(افضل و اجمع اذکار است      
از نقص و عجز خود و از رحمت و قدرت حق ، غافل نباشد ، و دست حاجت پیش ذات مقدس او دراز کنـد و از                           
آن ذات مقدس دستگیرى طلب کند ، امید است که اگر مدتى اشتغال به این عمل پیدا کند ، نفس به توحیـد عـادت                        

و البته از شرایط عامه ذکر ، نباید غفلت شود و ما بیشتر شرایط قرائت قرآن ـ . جلوه کندکند ، و نور توحید در قلب 
، گرچه خود از آن استفاده نبردیم ، ولـى از  ) 182(که شرایط ذکر نیز هست ـ در کتاب آداب الصالۀ مذکور داشتیم  

  ) 183. (ى ما قال انظر الى ما قال ، و ال تنظر ال: حضرت موالى متقیان مروىّ است که فرموده 
و اگر در شب و روز چند دقیقه اى به حسب اقبال قلب و توجه آن ـ یعنى به مقدارى که قلب حاضر است ـ نفـس    
را محاسبه کند در تحصیل نور ایمان ، و از آن مطالبه نور ایمان کنـد ، و آثـار ایمـان را از آن جـستجو کنـد ، خیـل             

  .زودتر به نتیجه مى رسد ، ان شاء اهللا 
ممکن است در اول امر ، انس با این معانى براى نفس مشکل باشد و شیطان و وساوس نفسانیه نیز به اشکال                      ! عزیزا

آن بیفزاید و انسان را از تحصیل این احوال مایوس کند و به انسان سلوک راه آخرت و سلوک الـى اهللا را بـزرگ و                          
 و به ما ربطى ندارد ، بلکه گاهى شـود کـه اگـر بتوانـد                 این معانى مال بزرگان است    : مشکل نمایش دهد ، و بگوید       

انسان را از آن متنفر کند و با هر اسمى شده از آن منصرف کند ، ولى انسان حق طلب باید استعاذه حقیقیه از مکاید                          
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بلـى ، اول    . آن پلید کند و به وسواس آن اعتنا نکند ، و گمان نکند که راه حق و تحـصیل آن امـرى اسـت مـشکل                           
  .کل نما است ولى اگر انسان وارد شود در آن ، خداى تعالى طرق سعادت را آسان و نزدیک کندمش

اکنون این دستور جزئى که ذکر شد ، اشکالى ندارد و مخالف هیچ یک از کارها نیـست و بـه جـائى ضـررى نمـى                           
و نورانیـت بـاطن     طالب حق خوب است چندى اقدام کند ، اگر در صفاى قلب و طهارت آن تغییـرى دیـد                    . رساند

و چـون اهمیـت آن      . معلوم است این امور ، تدریجى و با طول زمان انجام گیـرد            . خود را دریافت ، بیشتر اقدام کند      
  .فوق العاده است ، انسان باید با اهمیت آن را تلقى کند
 اگر جبران نـشد نیـز       اگر امروز نشد فردا جبران آن را کنم ، و         : این از قبیل ضررهاى دنیاوى نیست که انسان بگوید          

این سعادت و شقاوت ابدى است ، آن شقاوتى که پایان ندارد ، آن بدبختى که آخر از بـراى       ! مهم نیست ، مى گذرد    
  .آن نیست 

که در امور زایله دنیا ـ که خود مى داند ، و هر روز مى بیند که اهـل آن ، آن را مـى گذارنـد و     ! بیچاره انسان غافل 
ا مى برند ـ این قدر اهمیت مى دهد ، و با کمال جد و جهد در جمع و تحصیل آن مى کوشد  مى روند و حسرتها ر

ولى . ، و خود را با هر ذلت و زحمت و هر محنت و تعبى رو به رو مى کند ، و از هیچ عار و ننگى پرهیز نمى کند                            
با اینهمه مواعظ انبیا و اولیاء براى تحصیل ایمان ـ که کفیل سعادت ابدى او است ـ اینقدر سست و افسرده است که   

و اینهمه کتابهاى آسمانى ، باز از سستى و سهل انگارى دست نکشیده ، و به فکر روزگار مصیبت و ذلت و زحمت                       
خود نیفتاده ، موعظتهاى قرآنى و وعد و وعید آن ـ که سنگ خارا را نرم مى کند و کوههاى عالم را خاشع مى کنـد   

  !ر نکندـ در دل سخت این انسان اث
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیۀ اهللا و تلک االمثال نضربها                : آرى ، خداى تعالى فرماید      

  ) 184(للناس لعلهم یتفکرون 
تفکر کن ، ببین مرض قلبى تو چیست که دل توو را از سنگ خارا سـخت تـر کـرده و قـرآن     ! اى انسان دل سخت     
  !جات تو از عذابها و ظلمتها آمده ، نمى پذیرد ؟خدا را ، که براى ن

آرى ، دامهاى شیطان که به صورت دنیا و زرد و سرخ آن در نظرت جلوه نمـوده راه گـوش و چـشمت را بـسته و                            
  : اکنون تفکر کن در آیه شریفه که فرماید . قلبت را منکوس نموده 

قهون بها و لهم اعین ال یبصرون بها و لهم آذان ال یسمعون و لقد ذرانا لجهنم کثیرا من الجن و االنس لهم قلوب ال یف        
  ) 185(بها اولئک کاالنعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون 

  ببین عالمت کسانى که براى جهنم خلق شده اند و نشانه جهنمیان ، در تو هست ؟
 با گوشـت پـاره کـه دل حیـوانى را         قلبى که از نور تدبر و تفقه و برگرداندن ظاهر دنیا را به باطن آن محروم باشد ،                 

چشمى که جز صورت این عالم را نبینـد و از نظـر عبـرت و حکمـت کـور باشـد ، و       . تشکیل مى دهد فرقى ندارد   
گوشتى که جز اصوات این عالم را نشنود و از مواعظ الهیه منعزل باشد ، و حکم و نصایح را نپـذیرد ، بـا چـشم و                            

که این سه خاصیت بزرگ انسانى را ندارند حیواناتى و چهارپایانى هـستند بـه             آنهایى  . گوش حیوانات ممتاز نیست     
صورت انسان ، بلکه آنها گمراه ترند از حیوان ، چه که انسان با آن نور فطرت اللهى که با یـدِ قـدرت حـق ـ جـل      

ص بـه او دارد ـ از   جالله ـ مخمر شده است ، و با آن قرآن و کتابهاى آسمانى و ارشاد و هدایت انبیاء ـ که اختـصا   
  .مرتبه حیوانیت حرکتى نکرده و به مقام حیوانى وقوف نموده 
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حیوان غایت سیرش همین و صراطش تا منزل حیوانیت است ، ولى انسان بیچاره در بین منزل راه گم کـرده ، و بـه                         
د را گذرانده ،    سلوک انسانى نرسیده ، و سرمایه سعادت خود را از دست داده و به خسارت و ورشکستگى عمر خو                  

  .پس این انسان ، اضل از حیوان است . و از طریق و صراط انسانیت گمراه شده 
و نیز انسان اگر از تصرفات رحمانیه و عقالنیه خارج شد و در تحت تـصرفات شـیطانیه و جهالنیـه وارد شـد ، در                          

تش زند ، و بنیـان جهـان را فـرو    قوه غضب و شهوت انسانى عالم را آ. اوصاف حیوانى از همه حیوانات باالتر شود     
  .ریزد ، و سلسله موجودات را به باد فنا دهد و اساس تمدن و تدین را منهدم کند

گاهى شود که بر اثر غضب یا حبّ ریاست یک نفر ، صدها هزار خـانواده بنیـان کـن شـود ، و اسـاس رشـته یـک         
دگى و تنور شهوتشان به این گرمى نیست        هیچ یک از حیوانات ، آتش غضبشان به این سوزن         . جمعیت گسسته گردد  

.  
  .انسان است که براى غضب و شهوتش پایان نیست و حرص و طمعش را هیچ چیز فرو ننشاند

انسان است که با اغلوطه و شیطنت و مکر و خدعه ، خانمهایى را به قبرستان نیستى فرستد و عائله هایى را بـه بـاد                          
  .هالکت دهد

، اگر طعمه این جانور شود ، آتش حرص و طمعش فرو ننشیند ، و ممالک عـالم اگـر   عالم به همه آسمان و زمینش   
دیگر حیوانات چون به طعمه خود رسیدند آتش شهوت آنها فـرو            . مسخر او گردد ، از خواهشهاى نفسانى او نکاهد        

رص نشیند ، و اگر در آنها نادرا صاحب حس مĤل اندیشى و حرص جمع آورى پیدا شـود ، حـس محـدودى و حـ                 
مورچگان که در بهار و تابستان به جمع آورى مشغولند ، زمستان راه ارتزاق آنهـا را بـسته ، و در آن                       . ضعیفى است   

و اگر زمستان مى توانستند چون بهـار از خانـه و النـه بیـرون آینـد ، و                    . ایام ، جمع آورده خود را مصرف مى کنند        
  .کردندارتزاق کنند ، شاید به جمع آورى اشتغال پیدا نمى 

اگر جمعش براى خرج بـود و تحـصیلش   . انسان است که جمع آورى او معلوم نیست روى چه اساس و پایه است              
پس انسان ! براى اعاشه بود ، چرا پس از تامین نیز دنبالش بیشتر مى رود و پس از جمع ، حرصش افزون مى شود ؟           

آرى ، مقـصد دارد     .  داشتند این بیچاره مقصد ندارد     سر خود از حیوانات اضلّ و از بهائم پست تر است ، آنها مقصد             
کعبه مقصود حق است و انسان حق طلب است ، و این طلب الهى را ـ که از نـور فطـرت    . ولى مقصد را گم کرده 

اهللا است ـ غایتى جز غایۀ الغایات نیست ، و خود راه خود را نمى داند و دیوانه وار دنبال مقاصد باطله مى چرخـد   
  ) 186. (اال بذکر اهللا تطمئن القلوب : بش خاموش نمى شود و آتش طل

  
  در بیان تصدیق و ضد آن جحود است : مقصد سوم 

  :فصل اول ، مقصود از تصدیق و جحود 
بدان که تصدیق در این مقام ، عبارت از قبول حق و اعتقاد ثابت جازم به آن است ، چنانچه جحود عبارت از انکـار                       

  .شدن براى آن است حق و ردّ آن و خاضع ن
و تصدیق از جنود عقل و راجع به فطرت مخموره است ، چنانچه انکار از جنود جهل و مربوط به فطرت محجوبـه                       

  .است 
و تفصیل این اجمال آن که چون فطرت انسانى به دست قدرت جمال و جالل حق ـ جل و عال ـ تخمیـر شـده ، و     

و چون وجهه آن با عالم      . فطرت و خلقت نورانى و صیقلى است        از عالم طهارت و قدس نازل شده است ، در اول            

www.takbook.com



با حقایق ایمانیه و امور حقـه ـ کـه از عـالم     ) چنانچه سابقا معلوم شد(غیب است ، و حق طلب و عاشق حق است 
  .نور و طهارت و قدس است ـ مناسبت ذاتیه دارد ، و با جهاالت و اباطیل و اغلوطه ها و اکاذیب بى تناسب است 

و چنانچـه   . در محل خود مقرر است که علم و عالم و معلوم باید با هم متناسب باشد ، و علم غذاى عالم اسـت                        و  
غذا با متغذى باید مناسب باشد ـ زیرا که با متغذى متحد شود ـ غذاى روحانى با متغذى نیز باید متحد شود و با آن   

و خـداى تعـالى در      ) 187( عاقل و معقول مبـرهن اسـت         باید مناسب باشد ، چنانچه در باب اتحاد عالم و معلوم و           
  :  فرماید 24سوره مبارکه عبس آیه 

  .فلینظر االنسان الى طعامه باید انسان البته نظر کند به طعام خود
باید انسان نظر کند : و در کافى شریف ، سند به حضرت صادق ـ علیه السالم ـ رساند که در معنى آیه شریفه فرمود 

  ) 188. ( اخذ مى کند ، ببیند از که اخذ مى کندبه علمش که
  ) 189. (و شیخ مفید ـ رضوان اهللا علیه ـ از حضرت باقر ـ علیه السالم ـ به همین مضمون روایت فرموده 

پس انسان تا به فطرت اصلیه خود است ، چون از عالم نور و طهارت است ، متناسب با علوم حقیقیّه و معارف الهیّه   
انیّه و عوالم غیبیّه است ، و وجهه نفس چون آیینه اى است نورانى و صیقلى و بى آالیش بـه زنـگ و              و حقایق روح  

نقشهاى عالم غیب ، که همه از جنس علوم حقه و سنخ معارف است ، در آن منقش گردد ، و آن نیـز بـه                          . کدورت  
  .مناسبت با آنها ، به خوبى قبول کند

له غلط ، از نفحات شیطانیه و عالم ظلمـات و کـدورات و قـذارات اسـت ،                   و چون اباطیل و اکاذیب و قیاسات باط       
وجهه نفس به فطرت مخموره ، از آنها منصرف و با آنها مناسب و مواجه نیست ، پس آن نقشه ها را قبول نکند ، و                          

 هیچ امرى را    و اگر این فطرت ، تا آخر کار محفوظ ماند ، و دست تصرف ابلیس به آن نرسد ،                  . از آنها منفعل نگردد   
برخالف حق نپذیرد ، و از هیچ حقى روگردان نشود ، و تعلیمات قرآن شریف و انبیاء عظام و اولیاء کـرام ـ علـیهم    
السالم ـ به همانطور که از معدن وحى الهى و معادن علوم حقه نازل شده ، در آن جلـوه کنـد بـى شـایبه تـصرفات       

  .ابهاى ظلمانى بین عبد و حق مى توان تعبیر نمودنفس و دعابه هاى متخیله ، که از آنها به حج
ولى همین فطرت ، اگر از روحانیت خود محجوب شد ، و به واسطه اشتغال به عـالم طبیعـت ، ظلمـانى گردیـد و                          
سلطان شهوت و جهل و غضب و شیطنت بر آن غلبه کرد ، و با مالذّ دنیوى و کثرات عالم ملک مانوس شد ، وجهه      

انیت و ملکوت منصرف و تناسبش با آن عوالم نورانى منقطع گردد ، و با عـالم جـنّ و شـیطان                      باطنش از عالم روح   
متناسب شود ، و سلطان وهم و دعابه هاى متخیله ـ که شیطان انسان صغیر است ـ بر آن حکومت کند ، و حقایق و   

  .ه اش سنگین و ناگوار آیدمعارف الهیه و آنچه از عالم نور و طهارت و قدس است در ذائقه او تلخ و در سامع
و آنچه از عالم ظلمات و قذارات و عقاید باطله و اوهام کاذبه و سفسطه و اغلوطـه اسـت در کـامش شـیرین و در                           
ذایقه روحش گوارا و خوشاسند آید ، چونان آیینه زنگ زده کثیفى که آنچه از سنخ نور و نقشه هـاى لطیـف اسـت                         

پس در نفس ، حالت جحود و انکار پیدا شـود      . کثافت است در آن متراکم شود     قبول نکند ، و آنچه از قبیل زنگار و          
  .و دل براى هیچ حق و حقیقتى ، حتى ضروریات و فطریات خاضع نشود

فطرى هر صاحب فطرت است که از هر نظام بدیع و صنعت دقیق عجیبى ، انتقال به منظم و صنعتگر او پیدا کنـد ،                         
و هیچ شک و تردیدى در دل او خطور نکند که ایـن صـنعت عجیـب صـنعتگر                   و جستجوس پدید آورنده او کند ،        

نمى خواهد ، کشف قوه برق و رادیو و صنعت تلفن و تلگرام بى سیم و دیگر مصنوعات عجیبه انسان را بـه اصـل                         
  .فطرت و جبلت خاضع کند براى صنعتگر و مستکشف آن ، و او را با عظمت و بزرگى یاد کند ، خواهى نخواهى 
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اینها چیزى نیست ، محتاج به صنعتگر و استاد نیست ، ممکن است اینها همـین طـور خـود بـه     : اگر کسى بگوید  و  
خود درست شده باشد ، در سامعه هر کس این احتمال غلط سنگین ، و در ذایقه روح به طورى ناگوار و تلـخ آیـد                          

ولى نظام عجیـب عـالم و صـنعت         .  آید که جواب گوینده این حرف را به سکوت و خاموشى گذراندن اولى به نظر             
بزرگ محیر العقول کاینات ، که پیدایش قوه برق و صنعتهاى عجیب بشرى از یک کارخانه کوچـک آن یعنـى مغـز                       
انسانى ، پیدا شده و تمام عقول فالسفه بزرگ عالم در هر جزئى از جزئیات ساختمان همین بشر ـ کـه یـک جزئـى     

و با آن کـه هـزاران سـال اسـت علمـاء طـب و تـشریح در        . ت ـ متحیر است  ضعیف ناچیز نسبت به عالم کبیر اس
با این وصف ، . ساختمان ظاهرى آن دقتها کرده و بررسیها نموده اند ، بدرستى و راستى ، به حقیقت آن پى نبرده اند 

ع آن و   باز در افراد این انسان ظلوم جهول اشخاصى هستند که دل آنها خاضـع در پیـشگاه عظمـت و بزرگـى صـان                       
پروردگار و پدید آرنده آن نیست ، و غبار شک و شبهه و کدورت تردید در دلهاى سخت آنها به طورى نشسته کـه                        

  ) 190. (از فطریات خود غفلت کنند ، و به ضروریات و واضحات عقول خاضع نشوند ، قتل االنسان ما اکفره 
و مقهور شدن در دست واهمه و شـیطنت ، نورانیـت            این نیست مگر آن که انسان به واسطه اشتغال به عالم طبیعت             

فطرت را از دست داده ، و عالقه و رابطه آن از حقایق منقطع شده ، چنانچه خداى تعالى فرماید در سـوره احقـاف                         
   :20آیه 

 بما  و یوم یعرض الذین کفروا على النار اذهبتم طیباتکم فى حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الهون                  
  ) 191(کنتم تستکبرون فى االرض بغیر الحق و بما کنتم تفسقون 

خود را که کفار بردند در زندگانى دنیا ، و تمتع به دنیا و اسـتغراق در شـهوات                   ) ى(شاید یکى از طیبات و پاکیزه ها      
انى براى انسان   همان نور فطرت اهللا باشد که از حضرت قدس ، با طهارت و پاکیزگى نازل شده بود و از موائد آسم                    

  .بود ، و به واسطه توجه به دنیا و تمتع به آن ، آنرا از دست داد
بالجمله ، چون به حکم برهان ، غذا و متغذى باید مناسب باشد ، فطرتهاى اصلیه که از نورانیت خود خـارج نـشده                        

 و شـیطنت بـر آنهـا        اند ، الزمه آنها تصدیق حق و خضوع براى حقیقت است و آن فطرتهاى محجوبه ، که جهالـت                  
  .پس ، تصدیق از جنود عقل و جحود از جنود جهل است . غلبه نموده ، الزمه آنها انکار و جحوداست 

  
  :فصل دوم اصالح نفس از جحود 

بدان که انسان تا در این علم طبیعت ـ که عالم ماده و تغیر است ـ واقع است ، مى تواند حالت جحـو و انکـار را ـ      
ال نفس است و موجب خذالن نفس و خسران ابدى است ـ تغییر دهد و از تحـت تـصرف جنـد     که از بدترین احو

  .جهل و شیطان بیرون آید و در تحت تصرف عقل و رحمان وارد شود ، و آن به علم نافع و عمل صالح انجام پذیرد
متوسـطین ابـوابى از   تفکر در لطایف مصنوعات و دقایق اسرار وجـود اسـت ، و ایـن تفکـر از بـراى         : اما علم نافع    

طریق ) 192. (معرفت باز کند ، گرچه براى کاملین حجاب است ، و این حسنه قلبیه ابرار ، سیئه مقرّبان درگاه است        
تفکر در لطایف صنعت بى شمار است ، ولى از همه چیز نزدیکتر به مـا ، خـود مـا اسـت و معرفـت نفـس ، بلکـه           

  ) 193. (عرف ربه ) فقد(فت اهللا است من عرف نفسه ساختمان بدن ، بلکه افعال بدن ، طریق معر
ما اکنون متوجه مى شویم به یک عمل هضمى این کارخانه عجیب ، یعنى کارخانه بـدن انـسان ، مـى بینـیم کـه در                           
حیوانات ـ که یکى از آنها انسان است ـ به حسب تناسب با ساختمان مزاجى هر یک ، اشتهائى به غذاى خاص قرار 

عنى ، هر کدام از حیوانات اشتها به یک نوع غذائى دارند که مورد احتیاج ساختمان بـدن آنهـا اسـت و                       داده شده ، ی   
ممکن است که بدن به آن ارتزاق کند ، و از مواردى که به هیچ وجه جزء بدن نمى شود یا براى بدن مـضرّ اسـت ،                            
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 به معده و جهازات هضم آنها دست دهـد کـه     نوعا متنفرند ، و اگر از مقدار احتیاج غذاى آنها دیر شود ، یک حالتى              
گزندگى خاصى دارد و از آن تعبیر به گرسنگى کنند که اگر ایـن دعـوت طبیعـى نباشـد ، ممکـن اسـت حیـوان از                            

  .گرسنگى بمیرد و اقدام به غذا نکند ، چنانچه در مزاجهاى منحرف از اعتدال ، نظیر آن یافت شود
قوه مشخصه قرار داده شده که بـه حـسب نـوع ، مـواد نافعـه را از مـضره                     عالوه بر آن ، در سطح زبان حیوان یک          

و در عین حال ، لذتى در اغذیه نافعه قرار داده شده و قوه فهم لـذتى در همـین زبـان قـرار داده             . تشخیص مى دهد  
 بـه   شده که گویى به انسان رشوه مى دهند براى حفظ بنیه و سالمت خود ، که اگر ایـن رشـوه نبـود ، ممکـن بـود                           

  .بسیارى از مواد نافعه اقدام نکند و کم کم بناى بدن ، رو به خرابى و اضمحالل گذارد
و نیز براى هر حیوان دندان مناسب با غذاهائى که محتاج به آن است و ممکن است در بدن آن ، بدل مایتحلل واقع                        

شتر گوشت به حال مزاج آنها نافع است حیوانات گوشتخوار ـ یعنى آنها که بی ) براى(شود ، قرار داده شده ، چنانچه 
و حیوانات علفخوار را ـ یعنى آنهایى که بیشتر علف مناسب  . ـ دندانهایى تیز مناسب با گوشتخوارى قرار داده شده 

و در بعضى که با هر دو سـر کـار   . با ساختمان مزاجى آنها است ـ دندانى پهن مناسب با علفخوارى قرار داده شده  
 هم گوشت و هم علف مناسب با حال مزاجى آنها است ، مثل انسان ـ براى آنها هـر دو نـوع دنـدان     دارند ـ یعنى ، 
  .قرار داده شده 

پس از آن که غذا در دهان واقع شد و مشغول شد به توسط دندان به خرد نمودن آن ، ترشحاتى از غددى کـه زیـر                           
و غذاهائى کـه بیـشتر احتیـاج دارد بـه ترشـح ،              زبان است ، مى شود که در نضج و هضم آن مدخلیت کامل دارد ،                

آن را قوه جاذبه ، که در معده . و پس از بلع در معده ، شروع به عمل هضمى مى شود        . زیادتر ترشح به آنها مى شود     
است ، جذب به جدار معده مى کند و یک قوه دیگر ، که قوه ماسکه است ، او را در جدار معده نگـه مـى دارد ، و                              

  .معده به آنها مى شود و شروع به طبخ مى شودترشحاتى در 
پس از مدتى که عمل معده تمام مى شود یک قسمت آن که الیق است جزء بدن شـود از عـروق رقیقـى کـه آن را                            

و جزء دیگر را که بدن به آن محتاج نیست و تفاله و سفل غذا است ، از                  . ماساریقا گویند ، مجذوب به کبد مى شود       
براى آن که در غیر موقع احتیـاج در         (پائین معده قرار داده شده است ، که آن را ابواب گویند             مجرائى که در قسمت     

) بـه تفـصیلى کـه در تـشریح مـذکور اسـت            (وارد معاء اثنا عشرى شود و از آن ، وارد معاء صائم شود              ) بسته است 
  .و از آن جا دفع شود) 194(

ى شود و این ماده اى است که او را کیلوس گوینـد و شـبیه        و این قسمت که الیق است جزء بدن شود ، وارد کبد م            
پس از آن ، کبد مشغول به عمل و طبخ مى شود ، و پس از عمل کبدى ، اخالط اربعه که آن را . به آب کشک است 

و یک قسمت از آن ، که از همه قسمتها براى تغذیه بدن الزم تر و صـالح تـر                    . کیموسات اربعه گویند ، حاصل شود     
و از آن وارد عروق دیگرى شود که آنها را سواقى و جـداول و رواضـع و                  .  آن خون است ، وارد اورده شود       است و 

عروق شعریه گویند ، و در تمام بدن منتشر شود و عمل هضمى که هضم سوم است ، آنجـا انجـام گیـرد ، و جـزء                            
روق شعریه است ـ به طور نشو ترشح  مصفاى آن که صالح است براى بدل مایتحلل ، از منافذ بسیار رقیقى که در ع

و در این هضم ، یک فضلى حاصل شود به واسطه قوه مولده             . مى کند ، و در آن جا عمل هضم رابع انجام مى گیرد            
و قسمتى از خون صافى و خـالص کـه بـه قلـب              . ، که از خالصه اغذیه افراز و تهیه گردد که مبدا مولود دیگر شود             

یه و تعدیل شود ، از بخـار آن کـه در جانـب چـپ قلـب متمرکـز گـردد ، از مجـارى         وارد شود و در آنجا نیز تصف 
و تفصیل هـر یـک از      . (مخصوص به سمت دماغ مرتفع شود و در آنجا تشکیل مغز داده شود که مرکز ادراک است                  
  ).این امور ، از عهده این اوراق خارج است و کسى احاطه به همه اطراف آن نتواند پیدا کرد
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 نظر تامل و تدبر فکر کن که مواد عالم طبیعت را در چه کارخانه ممکن است ایـن طـور تـصفیه و تجزیـه                          اکنون با 
نمود و طبخ و نضج کرد ، به طورى که یک ماده متشابه االجزاء و متوافق الکیفیه در یک موضـع ، اسـتخوان بـه آن                           

ر و نخاع به آن لطافت را تشکیل دهـد          صلبى سختى تشکیل دهد ، و در یک موضع ، پرده چشم یا جلیدیه یا مغز س                
  !در یک محل مرکز ادراکات را ، و در یک محل مرکز تحریکات را ، به آن نظام مرتب دقیق تشکیل دهد ؟! ؟

آیا کدام فطرت پاک بى آالیش تصدیق مى کند یا احتمال مى دهد که این نظام بـه او دقیقـى کـه علمـاء تـشریح و                             
 سال است با دقتهاى کامل و صرف عمر و برسى از تشریح اعضاى انـسان ، هنـوز                   معرفۀ االعضاء ، که چندین هزار     

درست به دقائق و حقایق آن پى نبردند ، و با این ترقى علمى ـ که دنیاى امروز در این امور کرده ـ بـاز از معرفـت     
اسد پیدا شده باشـد     کامل آن پایشان در گل و عقلشان فشل است ، بى منظم کامل العلم محیطى به همه مصالح و مف                   

  !؟
آیا یک ساعت کوچک با این اجزاء بسیطه ، محتاج به صانع عالم است ، و ایـن دسـتگاه خلقـت انـسانى ، بـا ایـن                             
عظمت و اعضا و اجزاء بیشمار ، که هر یک از روى کمال صنعت و مصلحت به کار برده شده ، محتـاج بـه صـانع                           

  !حکیم عالم نیست ؟
اج محسوس منتشر در جوّ را مى گیرد و تحویل مى دهد صانع حکیم و مـدبر کامـل قابـل    آیا دستگاه رادیو ، که امو    

همه طور قدردانى الزم دارد ، و دستگاه روح انسانى که امواج دقیق معقول و محـسوس و ملـک و ملکـوت را مـى                     
  !گیرد و تحویل مى دهد ، مدبر حکیم کامل الزم ندارد ؟

نه ، بلکه حیوانى به صورت انسان ، به واسطه امراض قلبیه ـ که منشا همـه   اگر خداى نخواسته ، انسانى محجوب ، 
امراض باطنیه است ـ چنین احتمالى دهد ، از فطرت انسانیت خارج است و باید عالج قطعى از این مـرض بـاطنى    

فاطر ) سوره(این ، آن مرده به صورت زنده اى است که حق تعالى درباره او فرماید به رسول گرامى خود ، در                      . کند
  ) 195. (و ما انت بمسمع من فى القبور: 22) آیه(، 

ذرهم یـاکلوا و یتمتعـوا و       : این ، آیه حیوانى است که در چراگاه طبیعت مى چرخد و مى چرد که درباره او فرماید                   
  ) 196(یلههم االمل 
  ) 197(ان هم اال کاالنعام بل هم اضل سبیال : و مى فرماید 

براى تبدیل احوال نفس و حالت ظلمت و جحود آن به نورانیت و تصدیق فایـده دارد ، بـر دو                     و اما عمل صالح که      
  .یکى اعمال قلبیه ، و دیگر اعمال قالبیه است : نوع است 

و مراد از اعمال قلبیه در این مقام ، اعمالى است که فطرت را به حالت اولیه خود برگردانـد و اسـترجاع روحانیـت                         
و ما حقیقت توبه ، و مقـوالت و شـرایط آن را در              (آن توبه است به شرایط باطنیه و ظاهریه آن          و عمده   . فطریه کند 

و شرحى از آن را در کتاب شـرح اربعـین حـدیث مـذکور     . باب خود هم ، در این رساله بیان مى کنیم ، ان شاء اهللا  
  ) 198). (داشتیم

یص آن از غواشى طبیعیه ـ کـه عمـده آن حـب دنیـا و      و پس از آن ، اشتغال به تزکیه و تطهیر قلب و تصفیه و تلخ
خودخواهى و خودبینى و خودرائى است ـ پیدا کند که از مهمات باب سـلوک الـى اهللا اسـت کـه اهـل مجاهـده و        

از هر یک مذکور خواهد شد در محل خود         ) سلوک به آن از هر چیز بیشتر اهمیت دهند ، و در این اوراق ، شمه اى                
  .لى ـ ان شاء اهللا تعا

و اما عمل قالبى در این مقام ، اعمالى است که نفس را متذکر احوال خود کند و از خـواب گـران و سـکر طبیعـت                            
برانگیزد ، و آن اشتغال به اذکار وارده از اهل بیت وحى و طهارت است با شرایط آن ـ که عمده ، حضور قلب است  
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تغال نفس به کثرت و دنیا کمتر باشد ، مثل اواخـر شـب و               ـ به مقصد تذکر نفس و بیدار نمودن آن در اوقاتى که اش            
  .بین الطلوعین 

نرم کن براى من قلب را و بسیار یاد من ! اى عیسى : ((در کافى شریف روایت کند که خداى تعالى به عیسى فرمود 
لت و خوارى و خشنودى من در آن است که در دعا تَبَصبُص کنى ، یعنى ، از روى خوف و رجا و ذ     . کن در خلوتها  

  ) 199. (به من متوجه شوى ، ولى در این دعاء و ذکر زنده باش و مرده مباش 
  ) 200. (من همنشین آنانم که مرا یاد کنند: و در احادیث شریفه بسیار مذکور است که خداى تعالى فرمود 

و قسوت و غفلت قلـب      آرى ، با ذکر حقیقى ، حجابهاى بین عبد و حق خَرق شود ، و موانع حضور مرتفع گردد ،                     
برداشته شود ، و درهاى ملکوت اعلى به روى سالک باز شود و ابواب لطف و رحمت حق به روى او گشوده گردد                       

و آنچه غیر حق و وجـه  . ، ولى عمده آن است که قلب در آن ذکر زنده باشد و مرده نباشد ، و با مردگان انس نگیرد 
کـل شـى ء هالـک اال        : ا آن به مردگى و مردار خورى نزدیک شـود           مقدس اوست از مردگان است ، و دل با انس ب          

  ) 201. (وجهه 
  :راست ترین شعرى که عرب گفته شعر لبید است که گفته : رسول خدا فرمود 

  ) 202. (اال کل شى ء ما خال اهللا باطل 
د گذاشته و طرح کـونَین و  آنهایى که از من و مایى گذشته و پا بر فرق خو       . و فانیان در جمال جمیل على اال طالقند       

  .رفض نشاتین نموده اند ، آنها اسماء علیاى حق و آیات تامّه اویند
بالجمله ، براى زنده نمودن دل ، ذکر خدا و خصوص اسم مبارک یا حىّ یا قیـوم بـا حـضور قلـب مناسـب اسـت                            

  ) 203). (چنانچه گفته شده است (
ال اله : ب و روزى ، یک مرتبه در سجده رفتن و بسیار گفتن         و از بعض اهل ذکر و معرفت منقول است که در هر ش            

و از بعضى سالکان راه آخرت نقل      . براى ترقیات روحى خوب است      ) 204(اال انت سبحانک انى کنت من الظالمین        
فرموده که چون از حضرت استاد خود فایده این عمل را شنید ، در هر شب و روزى ، یک مرتبه سجده مى رفت و                         

  ) 205. (و از بعض دیگر نقل نموده که سه هزار مرتبه مى گفت . رتبه ، این ذکر شریف را مى گفت هزار م
و از حضرت زین العابدین و سید الساجدین على بن الحسین ـ سالم اهللا علیهما ـ منقـول اسـت کـه سـنگ خـشن        

  :ار مرتبه گفت زبرى را مالحظه فرمود ، سر مبارک را بر آن نهاد و سجده نمود و گریه کرد و هز
  ) 206(ال اله اال اهللا ایمانا و تصدیقا : ال اله اال اهللا تعبدا و رقا: ال اله اال اهللا حقا حقا

و جناب ابن ابى    ) . 207(، معروف است    ) علیهم السالم (و سجده هاى طوالنى حضرت موالى ما ، موسى بن جعفر            
  .فرموده در طول سجده ثقه جلیل القدر ، اقتداى به آن بزرگوار ) 208(عُمَیر 

  :منقول است که ) 209(از فضل بن شاذان 
تو مردى هستى داراى عیال و محتاج هستى که براى          : وارد عراق شدم دیدم مردى به رفیق خود تعرض مى کند که             

  .آنها کسب کنى ، و من ایمن نیستم از این که چشمهاى تو کور شود از طول دادن سجده 
چـه  . اگر چشم کسى از طول سجده باطل مى شد ، چشم ابن ابى عمیر باطل مى شـد             ! واى به تو  : آن شخص گفت    

گمان مى برى به مردى که سجده شکر کرد بعد از نماز صبح و سرش را از سجده برنداشت مگر وقت زوال شمس                       
  ) 210! (؟

  ) 211. (و وارد شده است که طول سجده از دین ائمه ـ علیهم السالم ـ و از سنن اوابین است 
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آرى ، آنان که معرفت به حق دارند ، و انس و محبت به آن ذات مقدس پیدا کردند براى آنها این نوع اعمال زحمت     
انس و عشرت با محبوب ماللت نیاورد ، خاصه آن محبوبى که همه محبتها و محبوبیتها ، رشحه اى                   . و مشقت ندارد  

  :چه خوش گفته شده است از زبان آنان . از محبت او است 
  آن کس که تو را شناخت جان را چه کند   

   فرزند و عیال و خانمان را چه کند 
  دیوانه کنى هر دو جهانش بخشى   
  )  212( دیوانه تو هر دو جهان را چه کند 
  :عارف شیراز ـ رحمه اهللا ـ گوید 

  در ضمیر ما نمى گنجد به غیر از دوست ، کس   
  )  213(وست بس  هر دو عالم را به دشمن ده که ما را د

الى (+آنان که از جام محبت دوست نوشیدند ، و از آب زندگانى وصال او زندگى ابدى پیدا کردند ، هر دو عالم را                        
بود ، چون ) 214(خلیل الرحمن که در وجهه قلبش وجهت وجهى للذى فطر السموات و االرض . ق دشمن دانند+)

. اما بـه تـو حـاجتى نـدارم     : آیا حاجتى دارى ؟ فرمود :  او گفت جبرئیل امین ، آن ملک بزرگوار وحى و علم ـ به 
)215 (  

آنها بار حاجات خود را به کوى دوست انداختند ، حاجتى جز خود او ندارند ، مقـصودى جـز قبلـه حقیقـى بـراى                        
  عشاق جمال نیست ، 

  .قبله عشق یکى آمد و بس 
 بـه شـهوتهاى حیـوانى دل خـوش کـردیم ، و از جملـه                 آرى ، ما کوران و کران و محجوبانیم که از همه مقامـات ،             

سعادات ، به یک مشت مفاهیم بى مقدار دلبستگى داریم و خود را قانع کردیم ، مگر آن که لطف و رحمت دوسـت                     
دستگیرى فرموده ، و از این حجابهاى غلیظ و ظلمتهاى متراکم ما را خارج کند و دل ما را به محبت خـود زنـدگى                         

  .ران منقطع و به خود وصل فرمایدبخشد ، و از دیگ
  

  در رجاء و ضد آن است که قنوط است : مقصد چهارم 
  :در بیان آنکه رجاء و امیدوارى از جنود عقل است ، و قنوط و ناامیدى از جنود جهل و ابلیس است : فصل اول 

 تعالى ـ جل و عال ـ   بدان که چون عقل به نور فطرت و صفاى طینت خود ، دریافت به ذوق معنوى عرفانى که حق
کامل مطلق است و در ذات و صفات و اسماء و فعل او تحدید و تقیید ـ که از نقایص امکانى است ـ راه نـدارد ، و    
جلوه رحمت آن ذات مقدس محدود به هیچ حد و مقید به هیچ قیدى نیست ، الزمه این معرفت ، رجاء واثق و امید     

 او را دعوت به کامل مطلق و رحمت واسعه على االطالق کند ، او را                و چون فطرت  . کامل به حق و رحمت اوست       
به رجاء کامل و امیدوارى رساند ، چنانچه اگر فطرت از نورانیت اصلیه خود محتجب شد ، از حق و کماالت ذاتیـه                       

و این احتجاب گاهى به جـائى رسـد کـه از رحمـت حـق               . و صفاتیه و سعه رحمت آن ذات مقدس محجوب شود         
و این یاس و قنوط در واقع رجوع کند به تحدید در رحمت ، که الزمه آن تحدید در اسماء و صـفات              . شودمایوس  

  .، بلکه تحدید در ذات است ـ تعالى اهللا عما یقول الظالمون علوا کبیرا
و نیز مبدا حـصول  . پس معلوم شد که رجا از فطریات است ، و قنوط برخالف فطرت مخموره و از احتجاب است               

گرچه مبدا حصول حـسن  . اء حسن ظنّ به خداى تعالى ، و مبدا قنوط از رحمت سوء ظنّ به ذات مقدس است    رج
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و . ظنّ و سوء ظنّ ، علم به سعه رحمت و ایمان به کمال اسمائى و صفاتى و فعلـى اسـت ، و جهـل بـه آن اسـت             
  .معرفت ذات و جهل به آن است ) به(برگشت این دو ، 

ت ذاتیه مخموره خود ، محتجب نیست ، و حجاب از رجوع به طبیعت است که شـجره                  و چون عقل به حسب فطر     
خبیثه است ، و آن در عالم تنزل ، شجره منهیه مى باشد ، از این جهت ، به حـسب فطـرت اصـلیه خـود ، معرفـت                              

  .فطرى به حق تعالى دارد
 صفاى باطنى عکس حضرات اسماء ، و اگر خود را به توجه به شجره خبیثه طبیعت از حق محجوب نکند ، با همان                

و این جلوه ، دلبستگى و انس آورد و امید آورد ، و این خـود رجـاء محکـم و                  . بى تحدید و تقیید در آن تجلى کند       
  .امید مستحکم است 

ولى در صورت توجه به شجره خبیثه منهیه ، به مقدار توجه ، تقیید در اسماء و صفات و افعال حاصل شد و جهـل                         
حمت پیدا کند ، تا آن جا که بکلى از فطرت خارج شود ، و احکـام حجـاب غالـب شـود ، و کـدورت و                            به سعه ر  

ظلمت مرآت قلب را فرا گیرد ، به طورى که از عالم غیب و جلوات اسماء و افعال محروم ماند و از عکـس جلـوه                          
ز سعه رحمت حق منعـزل  پس حکم یاس و قنوط در قلب غلبه کند ، به طورى که خود را ا              . رحمانى محتجب شود  

  .کند ، و این غایت خذالن است ـ نعوذ باهللا منه 
  

  :فصل دوم در بیان فرق مابین رجاء و غرور است 
بدان که انسان به واسطه حب نفس و خودخواهى و خودبینى ، از خود غافل شود و چه بسا که نقـصانها و عیبهـائى     

اشتباه بین صفات نفس بسیار زیاد است ، و کم کسى اسـت کـه             و  . در اوست و او آنها را کمال و حسن ، گمان کند           
و این یکى از معانى ، یا یکى از مراتب نسیان نفس است که از نسیان حق ـ جل  . بتواند تمییز صحیح بین آنها بدهد

ـ   : 19و عال ـ حاصل شده است ، که اشاره به آن فرموده در سوره حشر ، آیه   ساهم و ال تکونوا کالـذین نـسوا اهللا فان
  .و ما اکنون ، در صدد بیان آن به وجه تفصیلى نیستیم ) 216(انفسهم اولئک هم الفاسقون 

یکى از امورى که مورد اشتباه است و انسان به واسطه محجوبیت گول مى خـورد ، تمییـز مـابین غـرور و امـانى و                           
بلیس است ، به خالف رجاء که از        و پر معلوم است که غرور از بزرگترین جنود ا         . مابین رجاء و وثوق به حق است        

  .جنود رحمان عقل است ، با این که این دو ، هم به حسب مبادى و هم به حسب آثار ، مختلف و متمیزند
و مبدا غرور ، تهاون به امر       . مبدا رجاء علم به سعه رحمت ، و ایمان به بسط فیض و کمال و اسماء و صفات است                    

و از این جهت ، آثـار ایـن دو   . غیبیه افعال و لوازم ملکوتیه صفات نفس است الهى ، و جهل به عوالم غیب و صور        
نیز مختلف است ، زیرا که کسى که معرفت به سعه رحمت و بسط نعمت حق و ایمـان بـه آن دارد ، حالـت رجـاء           

و ولـى  براى او دست داده ، همین معرفت او را به تزکیه اعمال و تصفیه اخالق و جـدیت در اطاعـت اوامـر مـولى        
النعم دعوت کند ، و کسى که صاحب غرور است ، در دام شیطان و نفس اماره ، از کسب معارف و تحصیل اخالق                        

  .کریمانه و اعمال صالحه باز ماند
نفوس راجیه در عین حال که به همه طور ، قیام به امر مى کنند نقطه اتکاء آنها به اعمال و احوال خود نیست ، زیرا                          

 را دریافتند و مى دانند در مقابل عظمت حق ، هر چیزى کوچک و هر کمالى بى مقدار است ، و که آنها عظمت حق 
 ذات مقـدس      اتکاء آنها به رحمت و بسط فیض        . در پیشگاه جاللت کبریاى او ، همه اعمال صالحه به پشیزى نیرزد           

  .است 
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ات منـسلک کننـد ، و از حـق تعـالى و             ولى نفوس مغروره از همه کماالت باز مانند و خود را در صف اراذل حیوان              
خدا ارحم الراحمین اسـت و خـدا بـزرگ          : رحمت او ، غافل و رو برگردان اند ، و به صرف لقلقه لسان مى گویند                 

  .است 
خدا : شیطان آنها را وادار کند به معاصى کبیره و ترک واجبات عظیمه ، و به آنها تلقین کند که در مقام عذر بگویند                         

ر صورتى که اگر ذره ئى از عظمت خداوند ـ تبـارک و تعـالى ـ را دریافتـه بودنـد ممکـن نبـود در         د. بزرگ است 
  .محضر او و حضور او ، با نعمت او مخالفت او کنند

اینان خداوند را به عظمت و بزرگى یاد کنند و سعه رحمت حق را به رخ خـود و دیگـران بکـشند ، ولـى افعـال و                   
سى که از عظمت حق ، جلوه اى در قلب او حاصل باشد و از سعه رحمت حق تعالى                   اعمال آنها شباهت ندارد به ک     

  .پرتوى در لوح نفس آنها نور افکنده باشد
اینان در امور آخرت ، تهاون و تنبلى کنند و اسمش را رجاء واثق گذارند ، و صورت اتکاء به عظمـت حـق بـه آن                            

غول به جمع و ضبطند ، گوئى خداى تعالى فقط در آخـرت  ولى در امور دنیاوى ، با کمال حرص و عجله مش        . دهند
  .و راجع به امور آخرتى ، بزرگ است و در امور دنیائى بزرگى ندارد

اینان در امور دنیاوى کامال اعتماد به نفس و خلق دارند و از حق کامال غافلند ، حتى اسمش را نیز نبرند ، و در امور         
  .ین نیست مگر غرورا. توکل به خدا داریم : آخرتى گویند 

ولى اعتمـاد آنهـا بـه عمـل     . بالجمله ، صاحبان رجاء از عمل باز نمى مانند ، بلکه جدیت آنها بیش از دیگران است  
خود نیست ، بلکه اعتماد آنها در عین عمل کردن ، به حق است ، زیرا که هم قصور خود را مـى بیننـد و هـم سـعه          

  .رحمت را
در ایام بذر افکندن و تخم افشاندن و به عمل زراعت مـشغول شـدن ، مـشغول لهـو        مغرورین اشخاصى را مانند که      

  .خدا بزرگ است ، بى بذر نیز مى توان بدهد: لعب شوند و با تنبلى سر بَرند و بگویند 
 راجین ، به زراعى مانند که در موقع خود ، قیام به عمل رعیتى کند و در موقع خود ، بذرافشانى کند و آبیارى نماید                        

دنیـا مزرعـه    . ، ولى تنمیه و تولید آن را از حق بخواهد و ظهور ثمره و پیدایش نتیجه را از حـق و قـدرت او بدانـد                         
. و از رسول ختمى ـ صلى اهللا علیه و آله و سلم ـ نیز روایت است   ) 217(آخرت است ، چنانچه این مطلب مبرهن 

)218 (  
  .ورانندآنان که عمل نکنند و جزاء و نتیجه خواهند ، مغر

  .و آنان که عمل کنند و به عمل خود اعتماد کنند ، از معجبانند که از خود ناسى و از حق غافلند
و آنان که عمل کنند و خود و عمل خود را ناچیز شمارند و به حق و سعه رحمت او اعتماد دارند ، اصحاب رجـاء                          

  .هستند
توکل نکنند ، و چشمشان از دیگـر موجـودات بـسته و بـه     عالمت اینها آن است که در دنیا نیز به غیر حق اعتماد و        

جمال جمیل باز است ، و از عمل به وظیفه و قیام به خدمت ، خوددارى نکنند ، بکله معرفت آنها ، آنان را به عمـل            
  .وادارد و از مخالفت باز دارد

علیـه  ( بـه حـضرت صـادق    و در احادیث شریفه ، اشاره به آنچه مذکور شد فرموده ، چنانچه در کافى شریف سـند           
  :رساند که راوى گوید ) السالم

و همـین طـور هـستند    . ما امیدواریم  : گفتم به آن بزرگوار که یک دسته از مردم معصیت خدا مى کنند و مى گویند                 
  .تا بمیرند
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کسى . داینان دروغ مى گویند ، اینها راجى نیستن       . این جماعت مردمى هستند دستخوش امانى و آرزوى بیجا        : فرمود  
  ) 219. (که امید چیزى را داشته باشد آن را طلب کند و کسى که از چیزى بترسد فرار کند از آن 

  ) 220. (آنها دوستان ما نیستند: و روایت دیگرى است به همین مضمون ، اال آن که در آنجا فرماید 
ؤمن نیـست تـا آن کـه خـائف و     مؤمن ، م: و هم در کافى شریف از حضرت صادق ـ علیه السالم ـ روایت کند که   

  ) 221. (راجى باشد و نمى باشد ترسناک و امیدوار ، تا آن که عمل کند به آنچه از آن مى ترسد و امیدوار است 
  

  :و هم در کافى شریف از حضرت باقر ـ سالم اهللا علیه ـ روایت کند که 
  :ى ـ فرمود که خداى ـ تبارک و تعال: فرمود رسول خدا ـ صلى اهللا علیه و آله ـ که 

اعتماد نکنند آنهایى که عمل مى کنند براى من ، بر آن اعمالى که مى کنند براى ثواب من ، زیرا که آنها اگـر جـد و                            
جهد کنند و نفوس خود را به زحمت بیندازند در تمام عمر خود در عبادت مـن ، آنهـا مقـصرند و نمـى رسـند در                            

طلب مى کنند نزد مـن ـ از کرامتهـا و نعـیم بهـشتى و      ) که(چیزهایى عبادتهاى خود به حقیقت عبادت من ، در آن 
درجات عالیه در جوار من ـ ولکن به رحمت من وثوق داشته باشند و به فضل من امیدوار باشند و به حـسن ظـنّ ،    

اى من به من مطئن باشند ، زیرا که رحمت من ، در این هنگان به آنها مى رسد و عطاى من مى رساند آنها را به رض                    
. همانا من خداوند رحمان رحیمم و به این اسم نـامبرده شـدم              . ، و مغفرت من مى پوشاند به آنها لباس بخشش مرا          

)222 (  
  ) 223. (و احادیث در این باب بسیار است 

مطالعه احوال نفس خود کن و از مبادى و ثمرات احوال نفس ، خود را تمییز ده ، ببین مـا جـزء کـدام             ! اکنون عزیزا 
  طایفه هستیم ؟

آیا بزرگى خدا و عظمت رحمت و سعه مغفرت و بسط بساط عفو و غفران ، ما را به آن ذات مقدس امیدوار نموده                        
، یا به غرور شیطانى گرفتار شدیم ، و از حق و صفات جمال و جالل او غافلیم ، و سهل انگارى در امور آخرت ما                          

  را مبتال نموده ؟
اربـاب دنیـا ، کـه از صـاحبان نعـیم دنیـا یـا        . ترام محضر هر کس ، فطرى انسان اسـت          احترام عظیم و منعم ، و اح      

. ند که آنهـا عظـیم و منعمنـد        )ه ا (صاحبان قدرت و عظمت دنیایى ، در محضر آنها احترام کنند ، چون تشخیص داد              
  .پس فطرت محجوبه ، آنها را دعوت به احترام نموده 

نعمت و مغفرت و تعمیم عفو و غفران حق در قلبت جلوه اى حاصـل       تو اگر از عظمت حق و سعه رحمت و بسط           
است ، فطرت مخموره تو را دعوت به احترام و تعظیم کند ، و در محضر او ـ که همه عالم است ـ ممکن نیست که   

  .پس این مخالفتها از احتجاب است ، و این احتجاب مایه غرور است . مخالفت او کنى 
و از این غرور شیطانى بپرهیز که این غرور انسان را به هالکت ابد رسـاند ، و                  ! ان برخیز از خواب گر  ! هان اى عزیز  

  .از قافله سالکان باز دارد ، و از کسب معارف الهیه ـ که قرۀ العین اهل اهللا است ـ محروم کند
 غرور ریشه همه را بنیان کن و بدان که با غرور ، مواعظ الهیه و دعوتهاى انبیاء و موعظتهاى اولیاء اثر نکند ، زیرا که   

کند ، و این از دامهاى بزرگ و نقشه هاى دقیق ابلیس و نفس است که انسان را از فکر خود و فکر مرضـهاى خـود                        
ببرد ، و موجب نسیان و غفلت شود ، و اطباى نفوس از عالج او عاجز شوند ، و یک وقت به خود آید کـه کـار از                             

و انذرهم یوم الحسرۀ اذ قـضى االمـر و هـم فـى              : ـ تعالى   ) اهللا(قال  . ود شده   اصالح گذشته و راه چاره بکلى مسد      
  ) 224(غفلۀ و هم ال یؤ منون 
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  در فرق میان خوف که از جنود عقل و رحمان است و میان قنوط که از جنود جهل و شیطان است : فصل سوم 

 و آثار و ثمرات آنها نیز متفاوت و متمایز          بدان که مبادى خوف از حق تعالى و یاس و قنوط از رحمت اهللا ، مختلف               
است ، زیرا که خوف یا از تجلى جالل و عظمت و کبریاى حق ـ جل جالله ـ است ، و یا از تفکر در شدت یـاس    
و دقت حساب و وعید به عذاب و عقاب است ، و یا از رؤیت نقصان و تقصیر خود در قیام امر است و هیچ یک از 

  .رد با رجاء و وثوق به رحمت این امور ، منافات ندا
و ثمره و نتیجه آن شدت قیام به امر و کمال مواظبت در اطاعت است ، منتهى آن که غایت افعال با هر یـک از ایـن                            
مبادى مختلف شود چنانچه آن کس که رؤیت جالل و عظمت حق ـ جل و عـال ـ او را دعـوت بـه عمـل کـرده ،        

  .مى باشد) 225(است ، و لسانش وجدتک اهال للعبادۀ فعبدتک غایت عمل او تعظیم عظیم و تجلیل جلیل 
اینها را با بهشت و جهـنم سـر و          . اینان هم خوفشان غیر از خوف دیگران و هم عملشان غیر از عمل سایرین است                

  .کار نیست و با جزاى اعمال و سزاى افعال ، نظرى نمى باشد
بـه عمـل کـشانده ، غایـت او خالصـى از آن و               )  را او(و آن کس که خوف عذاب و عقاب و ترس باس و حساب              

رسیدن به مقابالت آن است ، و آن کس که رویت نقص و قصور خود موجب خـوف شـده و او را بـه عمـل وادار                            
  .کرده ، غایت او رفع نقص است به اندازه میسور ، و رسیدن به کمال است به مقدار مقدور

ه تقیید و تحدید رحمت الهى و قصور غفران و عفو حق از انـدام               و اما قنوط و یاس از رحمت حق ، برگشت کند ب           
بى اندام خود و این قنوط ، از اکبر کبایر است ، بلکه الحاد به اسماء الهى و باطنش کفر باهللا العظیم است و جهل بـه           

  .مقام مقدس حق و حضرات اسماء و صفات و افعال او است 
 و یاس ، بازماندن از عمل و دسـت کـشیدن از جـدیت و بریـده شـدن                و اثر و نتیجه این نومیدى و قنوط و حرمان         

و کمتر چیزى بنـده بیچـاره را از درگـاه حـق تعـالى و مقـام       . رشته بندگى و گسیخته شدن افسار صاحب آن است  
  .مقدسش ، مثل این حالت دور ، و از رحمتش مهجور کند
ه غرور کشاند ، و او را به این وسیله افسار گسیخته کنـد ،        و از دامهاى بزرگ ابلیس ، آن است که در ابتداء بنده را ب             

و چون مدتى بدین منوال با او بازى کـرد و او را بـه   . و از معاصى کوچک به بزرگ و از آن به کبائر و موبقات کشد    
 داد ، خیال رجاء به رحمت ، به وادى غرور کشاند ، در آخر کار ، اگر در او نورانیتى دید که احتمال توبـه و رجـوع     

  .از تو گذشته و کار تو اصالح شدنى نیست : او را به یاس از رحمت و قنوط کشاند و به او گوید 
و . و این دام بزرگى است که بنده را از در خانه خدا روگردان کند ، و دست او را از دامن رحمت الهى کوتاه نمایـد                         

 بیـشتر     شخاص به خود و به دیگران ، از هر کـس            این منشا خرابیهاى عجیب و مفاسد بیشمار است ، که ضرر این ا            
  .است ، و این از غایت جهل و نهایت شقاوت است 

پس انسان باید در صدد عالج براى این کبیره مهلکه برآید ، و تفکر در رحمتهـاى واسـعه حـق و لطفهـاى خفـى و          
خاصـه فرمـوده ، عـالوه بـر آن          خداى تبارک و تعالى درباره انسان مالطفتها و رحمتهاى          . جلى آن ذات مقدس کند    

رحمتها که با سایر حیوانات شرکت دارد و در حیات حیـوانى او یـا مقـام نبـاتى او مـدخلیت دارد ، حتـى در ایـن                             
  .مقامات نیز انسان را از سایر حیوانات به کرامتهائى ممتاز فرموده 

و چون . است که ما غافل از آن هستیم آب و هوا ـ که هر یک مدار حیات حیوانى ، بلکه نباتى است ـ از نعمتهائى   
  .غرق این دو نعمت بزرگ هستیم ، آن را جزء حساب نمى آوریم 
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و . قبل از این که انسان متولد شود خداوند براى او غذائى که مناسبترین غذاهاست براى آن وقـت او تهیـه فرمـوده                
، بیش از سایر حیوانات قـرار داده ، بـه ایـن             انسان را مختص فرموده به این که ، محبت او را در دل پدر و مادرش                 

. معنا که انسان از بین سایر حیوانات اوالد دوست تر ، و در جمع و ضبط و حفظ و تربیت اوالد ، بیشتر جدیت دارد   
و به واسطه این عالقه و محبت فوق العاده خدمتهائى که به اوالد مى کنند از روى دلخواهى و دلچسبى است بـدون                       

  .مزدمنت و طمع 
مادر شبهائى به سر مى برد که سختى و تعب آن به شمار نیاید و به هیچ قیمت نتوان کسى را براى آن مسخر کـرد ،                           
در عین حال ، آن زحمتها را به جان مى خرد ، و براى استراحت بچه کوشـش مـى کنـد ، و بـار بـى خـوابى را در                                

اینها ، همان عکس محبت الهیه اسـت بـه          .  ناز کند  شبهاى طوالنى به دوش مى کشد تا طفل عزیز خود را به خواب            
  .فرزند آدم ، که در دل مادرها بروز کرده 

و از کرامتهائى که مخصوص انسان است آن که وضعیت پستان مادر را طورى مقرر فرموده که طفل را بـا احتـرام و                        
  .اکرام در برگیرد هنگام شیر دادن 

و در هر یک از سنین عمر ، براى او . ورى ایام طفولیت و خردسالى است       اینها و صدها هزار امثال آن ، کرامتهاى ص        
و از همه نعمتهـا بزرگتـر و از تمـام رحمتهـا          . نعمتها و رحمتهائى مقرر فرموده که بسط آنها موجب طول کالم شود           

 و انبیـا و     کاملتر ، نعمت تربیتهاى معنوى است که مخصوص بنى االنسان مى باشد ، از قبیل فرستادن کتب آسـمانى                  
مرسلین ـ علیهم السالم ـ که تامین سعادت ابدى و راحت همیشگى انسان را فرماید ، و طرق وصـول بـه سـعادت       

  .جاودانى و کماالت انسانى را به انسان راهنمائى فرموده 
هـاى  این نعمتهاى گوناگون و این لطفهاى پنهان و آشکارا ، همه اش بى سابقه خدمت یا عبادتى اسـت ، همـه نعمت                      

در هزار و چند صد سال قبل براى ما مثل قرآن شریفى ـ کـه   . و تماما رحمتهاى اقتراحى است ) 226(ابتدائى است 
حاوى آخرین مراتب معارف الهیه و کفیل عالیترین سعادات دینیه و دنیاویه است ـ فرو فرستاده به دسـت پیغمبـرى    

دات است ، به وسیله جبرئیل امین که افـضل مالئکـۀ            چون رسول ختمى ، که اکرم مخلوقات و اعظم و اقرب موجو           
  .اهللا است ، اینها همه ، کرامت این انسان است 

آیا با کدام سابقه خدمت و مزد و اجر کدام عبادت و اطاعت است این نعمتها و رحمتها؟ کور باد چشمى و قلبى که                        
  !مى دهداین همه نعمت را مى یابد و مى بیند و در دل خود یاس و نومیدى راه 

تـو بـه    . جهنم و عذابهاى گوناگون عالم ملکوت و قیامت صورتهاى عمل و اخالق خـود تـست                 ! اى بیچاره انسان    
دست خود ، خویشتن را دچار ذلت و زحمت کردى و مى کنى تو با پاى خود به جهنم مى روى و به عمل خـود ،                           

ها و وحشتهاى برزخ و قبر و قیامـت نیـست           ظلمت. جهنم درست مى کنى جهنم نیست جز باطن عملهاى ناهنجار تو          
  :جز ظلّ ظلمانى اخالق فاسده و عقاید باطله بنى االنسان 

  ) 227(و من یعمل مثقال ذرۀ شرا یره * فمن یعمل مثقال ذرۀ خیرا یره 
مـل  و ظاهر این آیه شریفه آن است که خود ع) . 228(این آیه شریفه ، محکمترین آیات است        : امیرالمؤمنین فرماید   

  .خوب و بد را مى بینیم 
  ) 229(یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء :  آل عمران فرماید 30در آیه 

اگر اعمال بنى االنسان نبود و صورتهاى غیبى عملهاى زشت ما نبود ، جهنمى نبود و همه عالم غیب بَرد و سـالمت                       
  .بود
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ف و رحمت الهى است که براى تخلیص مؤمنان معصیت کار و رساندن             و در عین حال ، جهنم ، باطنش صورت لط         
آنها را به سعادت ابد ، چاره منحصره است ، زیرا که فطرت مخموره صافیه انسان ، چون طالئى اسـت کـه در ایـام                          

ود باید آن طال را با کوره ها و آتشهاى ذوب کننده خالص نمـ . عمر ، آن را مغشوش و مخلوط به مس نموده باشیم           
  ) 230(الناس معادن کمعادن الذهب و الفضۀ : و از غل و غش بیرون آورد 

پس جهنم ، براى کسانى که فطرتشان بکلى محجوب نشده و به کفر و جهود و نفاق نرسیده باشند ، رحمت اسـت                        
  .در صورت غضب 

  
  :فصل چهارم در کیفیت جمع بین خوف و رجا است 

به کاملین و ارباب معارف است ، و آن جمع بین تجلیات لطیفه و رحمانیه               که یکى مختص    . و آن به دو نحوه است       
ـ که اسماء جمال است ـ و تجلیات قهریه و کبریائیه ـ که اسماى جالل است ـ یا جمع بـین تجلـى بـه رحمـت و        

  .تجلى به عظمت است 
 به افق رحمت نزدیکتـر      چون قلوب اولیاء به حسب فطرت اصلیه ، مختلف و متمیزند ، یک قسم از قلوب است که                 

و مناسبتر است ، و آن قلوبى است که از اسماء جمال و رحمت ظاهر شده ، و خود ظهور تجلى رحمـت و جمـال                          
در این قلوب ، رجاء غلبـه بـر خـوف دارد ، و    . ـ على نبینا و آله و علیه السالم ـ  ) 231(است ، چون قلب عیسوى 

  .تجلیات جمال غالب بر تجلیات جالل است 
 یک طایفه از قلوب است که به افق جالل و عظمت نزدیکترند و آن قلوبى است که از تجلى جالل ظاهر شده ، و                         و

در این قلوب ، خوف غلبه بر رجـا و تجلیـات جاللیـه    ). علیه السالم(خود ظهور تجلى جاللند ، چون قلب یحیوى        
  .غالب بر تجلیات جمالیه است 

 جمع بین هر دو تجلى نموده و این نحـو قلـوب ، هـر چـه بـه افـق اعتـدال          و یک قسم از قلوب ، آنهائى است که        
نزدیکتر باشند ، کاملترند ، تا آن جا رسد که تجلیات جمال و جالل بر حدّ استواء و اعتدال حقیقى ، بـر قلـب آنهـا                           

حمـدى ،   و صاحب این قلـب جمعـى احـدى ا         . نه جالل را بر جمال غلبه باشد و نه جمال را بر جالل              . ظاهر شود 
و آن ، خاتم نبوات و مرجـع و مـĤب والیـات اسـت               . خاتم دائره کمال و جامع والیت مطلقه و نبوت مطلقه است            

)232 (  
   و این خوف و رجا که از تجالت اسمائى است ، منقطع شدنى نیست ، و به انقطـاع دار طبیعـت و رجـوع نفـوس                            

  . به طورى ظاهر و داراى اثرى خاص است بلى ، در هر نشئه. شریفه آنان از این عالم منقطع نشود
، فیلسوف عظیم الشان اسالمى و حکیم بزرگوار ایمانى ـ رضوان اهللا علیه ـ در ذیل   ) کافى(و این که در شرح اصول 

خوف ، از کمال باقیه در عالم آخرت نیست ، و منقطع مى شود بـه انقطـاع             : این فقره از حدیث شریف فرمودند که        
، مقصود غیر این خوف است که از تجلیات جالل است ، زیرا که این تجلیات بعد از رفـع اشـتغال                 ) 233(این عالم   

  .و هر چه ، ارواح و نفوس در غالف طبیعت باشند از این تجلیات محرومترند. از طبیعت ، باالتر و کاملتر است 
د ، و شاید در آن عالم نیز نبـست   و این خوف ، از سنخ عذاب و جنس عقاب نیست تا با آن عالم منافات داشته باش                 

بنـابراین ، خـوف منقطـع       . به همه نفوس و ارواح کامله ، تجلى لطف و رحمت غلبه بر تجلى جالل و عظمت کنـد                  
  .شود

ولى تحقیق آن است که پیش اصحاب قلوب و ارباب معرفت ثابت است که هر اسم جمالى را در باطن ، جاللـى و                        
و چون پس از تجلیات جاللیه انس حاصل شد ، خوف حاصل از عظمت ، بـدل  ) . 234(هر جاللى را جمالى است   
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پس خوف ـ که از تجلیات ابتدائیه اسماء جالل است ـ منقطع شـود و انـس و طمانینـه و      . به طمانینه و سکون شود
  .محبت حاصل شود ، واهللا العالم 

 انقطاعى که فیلسوف سابق الذکر و بعـض  و باید دانست که این که مذکور شد که خوف منقطع شود فرق دارد با آن       
، زیرا که آنچه مذکور شد حقیقتا انقطاع نیست و رجوع ظاهر به باطن و               ) 235(شراح و محدثین جلیل القدر گویند       

  .و تفصیل این معنى ، خارج از وظیفه این اوراق است . صورت به معنا است 
و شاید غالبا روایات شریفه و ادعیـه مـاثوره نظـر بـه آن     و اما آن نحوه دیگر که در جمع بین خوف و رجاء است ـ  

یکى نظر به نقـص و قـصور و فقـر و فاقـه     : داشته باشند ـ آن است که انسان همیشه باید جمع کند ما بین دو نظر  
هیچ قدرت و قوت و کمال و       ) داراى(خود ، و در این نظر ، بیابد که ناقص محض و قاصر صرف است ، و از خود                    

ت ، بلکه آنچه کمال و جمال و حسن و بها است از حق است ، و همه محامد و اثنیه ، به ذات مقـدس او               عزتى نیس 
راجع است ، بلکه در آیینه ممکن ، کمال و حسن ازل را قصور و نقـص عـارض شـده ، چونـان آیینـه محـدود بـا                              

ات نیز ، خوف حاصل شود تـا  و بدین رؤیت ، در عبادات و اطاع. کدورتى که نور شمس را محدود و مکدر نموده       
چه رسد به خطاها و معصیتها ، بلکه نزد ارباب معرفت بیشتر عبادات ما ، خودپرستى و شهوت رانى و براى مقاصد                      

  .پس در این نظر ، غایت خوف حاصل آید. نفسانیه است و از آن ، کدورت و ظلمت حاصل شود
  

 نور رحمانیت و رحیمیت و توسـعه نعـم غیـر متناهیـه و               و به نظر دیگر ، باید نظر کند به بسط رحمت حق و سعه             
  .و در این نظر ، رجاء حاصل آید. کرامتهاى دائمه 

نظر به ذلّ و فقر امکانى ، و رحمت و نعمت واجبى ، تا جمـع شـود بـین                    : و انسان باید دائما بین این دو نظر باشد          
  :حضرت صادق ـ علیه السالم ـ که خوف و رجاء کامل ، چنانچه در حدیث شریف کافى نقل فرماید از 

از : در وصیت لقمان چیزهاى بسیار عجیب بود ، و عجبتر چیزى که در آن بود ، آن بود که بـه فرزنـد خـود گفـت                            
و امیدوار باش به خدا ، امیدى که        . خدا بترس ، ترسى که اگر در درگاه او بیائى با خوبیهاى ثقلین ، عذاب کند تو را                 

  .گناه ثقلین ، رحمت کند تو رااگر بیائى او را به 
نور خوف ،   : هیچ بنده مؤمنى نیست مگر آن که در قلب او دو نور است              : فرمود  ) علیه السالم (پس حضرت صادق    

  ) 236. (و نور رجا ، که اگر هر یک را با دیگرى موازنه کنى نچربد بر آن 
 امر بسیار است چنانچه در دعاى ابـوحمزه ثمـال ـ    و در ادعیه حضرت زین العابدین ـ سالم اهللا علیه ـ اشاره به این  

که از باالترین مظاهر عبودیت است و دعائى بدین مثابه در لسان عبودیت و ادب بین یدى اهللا در بین بشر نیـست ـ   
  :عرض کند 

م ،  فان عفوت فخیر راحـ    . ادعوک راهبا راغبا راجیا خائفا اذا رایت موالى ذنوبى فزعت ، و اذا رایت کرمک طمعت                 
  ) 237(و ان عذبت فغیر ظالم 

  
  در بیان عدل و ضد آن است که جور است : مقصد پنجم 

  : مقصود از عدالت و جور : فصل اول 
و آن از امهات فضایل اخالقیه است ، بلکـه عـدالت   . حد وسط بین افراط و تفریط: بدان که عدالت عبارت است از     

 و قلبیه و نفسیه و جسمیه است ، زیرا که عـدل مطلـق ، مـستقیم بـه                    مطلقه ، تمام فضایل باطنیه و ظاهریه و روحیه        
  :همه معنى است 
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چه در مظهریت اسماء و صفات و تحقق به آن ، که استقامت مطلقه است ، و مختص به انسان کامل اسـت ، و رب                          
من دابـۀ اال هـو      ما  : آن حضرت اسم اللّه االعظم است که بر صراط مستقیم حضرات اسمائى است ، چنانچه فرماید                 

  ) 238(آخذ بناصیتها ان ربى على صراط مستقیم 
رب انسان کامل ، که حضرت خاتم رسل ـ صلى اللّه علیه و آله و سلم ـ است ، بر صراط مستقیم و حد اعتدال تام   

و مربوب و مربوب او نیز بر صراط مستقیم و اعتدال تام است ، منتهى رب ـ تعالى شانه ـ بر سبیل استقالل ،   . است 
  .ـ صلى اللّه علیه و آله ـ بر سبیل استظالل 

و بـه عبـارت دیگـر ، مظهریـت از اسـماء جـالل یـا                 . و جور در این مقام ، غلبه قهر بر لطف یا لطف بر قهر است                
این مقام  ) 239(و محتمل است که کمل اولیاء در آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم             . مظهریت از اسماء جمال است      

  .واهش کنندرا خ
عـدم  : و چه در جلوه معارف الهیّه و جلوات توحید در قلـب اهـل معرفـت ، کـه عـدالت در آن عبـارت اسـت از                         

و . و به عبارت اخرى ، رؤیت وحدت در کثرت ، و کثرت در وحدت . احتجاب از حق به خلق ، و از خلق به حق           
قام ، احتجاب از هر یـک از حـق و خلـق اسـت بـه                 این مختص به کمل اهل اللّه است ، و تفریط و افراط در این م              

  .شریفه ، حصول این مقام باشد) 240(و محتمل است منظور اهل اللّه از آیه . دیگرى 
ادراک حقایق وجودیه على ما هى علیه از        : و چه در عقاید و حقایق ایمانیه باشد ، که عدالت در آن عبارت است از                 

  .النهایه رجوع مظاهر به ظواهر ، که حقیقت معاد است غایۀ القصواى کمال اسمائى تا منتهى 
و چـون منظـور از      . و چه در اخالق نفسانیه ، که اعتدال قواى ثالثه است ، یعنى ، قوه شهویه و غـضبیه و شـیطانیه                       

ـ به حسب ظاهر ـ این قسم اخیر است ، و از این جهت ، آن را از جنود عقل به شمار آورده  ) 241(حدیث شریف 
  .این جهت ، ما نیز تفصیل در اطراف همین قسم مى دهیم ، از 

یکى قوه واهمه که آن را قـوه شـیطنت          : بدان که انسان را از اول نشو طبیعى پس از قوه عاقله ، سه قوه مالزم است                  
  .گوئیم ، و این قوه در بچه کوچک از اول امر موجود است و به آن دروغ گوید و خدعه کند و مکر و حیلت نماید

  .وم قوه غضبیه که آن را نفس سبعى گویند ، و آن براى رفع مضار و دفع موانع از استفادات است د
سوم قوه شهویه که آن را نفس بهیمى گویند و آن مبدا شهوات و جلـب منـافع و مـستلذات در ماکـل و مـشرب و                            

  .منکح است 
یعى کند ، این سه قوه در او کاملتر گردد          و این سه قوه به حسب سنین عمر متفاوت شوند ، و هر چه انسان رشد طب                

و ممکن است در انسان هر یک از این سه قوه در حد کمال رسد بطورى که هیچ یـک بـر    . و ترقیات روزافزون کند   
دیگرى غلبه نکند ، و ممکن است یکى از آنها بر دو دیگر غلبه کند ، و ممکن است دو تاى از آنها بر دیگرى غالب                          

  : اصول ممسوخات ملکوتیه به هفت صورت بالغ شود از این جهت ،. شود
   اگر صورت باطن نفس متصور به صورت بهیمى باشد ، و نفـس بهیمـى غالـب شـود ، پـس                       . یکى صورت بهیمى    

و چون آخر   . انسان در صورت ملکوتى غیبى آخرتى به شکل یکى از بهائم مناسبه درآید ، چون گاو خر و امثال آن                     
د ـ یعنى ، نفس سبعى غالب گردد ـ صورت غیبى ملکوتى به شـکل یکـى از سـباع شـود ،       فعلیت انسان سبعى باش

و چون قوه شیطنت بر سایر قوا غلبه کند و فعلیت شیطانیه آخرین فعلیـات باشـد ،          . چون پلنگ و گرگ و امثال آن        
  .و این ، اصل اصول مسخ ملکوتى است . باطن ملکوتى به صورت یکى از شیاطین باشد
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و از ازدواج هـر     . گاو پلنگ ، گاو شیطان و پلنگ شـیطان          : دواج دو از این سه نیز ، سه صورت حاصل شود            و از از  
و به این محمول است حـدیث مـروى از          . سه ، یک صورت مخلوطه مزدوجه حاصل آید ، چون گاو شیطان پلنگ              

  :حضرت رسول ـ صلى اهللا علیه و آله و سلم ـ 
  ) 242(عندها القردۀ و الخنازیر یحشر بعض الناس على صورۀ تحسن 

و بدان که همان طور که این قواى ثالثه ، طرف افراط آنها ، مفسد مقام انسانیت است ، و انـسان را گـاه از حقیقـت          
انسانیت و گاه از فضیلت انسانیت خارج کند ، همان طور طرف تفریط و قصور آنها نیز ، از مفسدات مقام انـسانیت                 

  . شمار مى رودو از رذایل ملکات به
و اگر تفریط و قصور ، خلقى و طبیعى باشد بدون اختیار صاحب آن ، نقصان در اصل خلقت است ، و غالبـا تـوان                          
نقصانهاى طبیعى را ، که بدین مثابه است ، با ریاضات و مجاهدات و اعمال قلبى و قالبى تغییر داد ، و کمتر صـفت                         

  .یر باشد ، اگر نگوییم که هیچ یک نیست که قابل تغییر نباشداز صفات نفس است که طبیعى به معنى غیر متغ
پس عدالت ، که عبارت از حد وسط بین افراط و تفریط و غُلو و تقصیر است ، از فضایل بـزرگ انـسانیت اسـت ،                           

د ،  عدالت جزوى نَبُوَد از فضیلت ، بلکه همه فضیلتها بُوَ         : بلکه از فیلسوف عظیم الشان ارسطاطالیس منقول است که          
  ) 243. (و جور ـ که ضد آن است ـ جزوى نَبُوَد از رذیلت ، بلکه همه رذیلتها بُوَد

  
  :عدالت و جور در کتب اخالقیه : فصل دوم 

  ) 244. (حکمت ، شجاعت ، عفت ، عدالت : حکما جمیع اجناس فضایل را چهار فضیلت دانند 
  . هر یک از این دو را به دو شعبه منقسم فرمودندو. قوه ادراک و قوه تحریک : زیرا که نفس را دو قوه است 

اما قوت ادراک منقسم شود به عقل نظرى و عقل عملى ، و اما قوت تحریک نیز منقسم شود به قـوه دفـع ـ کـه آن     
  .شعبه غضب است ـ و قوه جذب ـ که آن شهوت است ـ 

  .ط و تفریط ، فضیلتى است و تعدیل هر یک از این قواى چهارگانه و خارج نمودن آنها را از حد افرا
تعـدیل قـوه عملیـه و       : و عـدالت عبـارت اسـت از         . تعدیل قوه نظریه و تهذیب آن       : پس حکمت عبارت است از      

تعـدیل و   : و عفـت عبـارت اسـت از         . تعدیل قوه غـضبیه و تهـذیب آن         : و شجاعت عبارت است از      . تهذیب آن   
  .تهذیب قوه شهویه 

و به  . تعدیل جمیع قواى باطنیه و ظاهریه و روحیه و نفسیه           :  آن عبارت است از      و عدالت را اطالق دیگرى است و      
  .عدالت ، همه فضیلت است نه جزوى از آن : این اطالق ، فیلسوف متقدم گفته 

یکى مقابل عدالت به معنى اخص ، و یکى مقابل عدالت به معنى اعم      : و به این مقیاس ، جور را نیز دو اطالق باشد            
  .ن است که در فرموده فیلسوف مذکور ، تمام رذیلت است و آن هما

و باید دانست که چون عدالت ، حد وسط بین افراط و تفریط است ، اگر از نقطه عبودیت تـا مقـام قـرب ربوبیـت                           
پس طریق سیر انسان کامل از نقطـه نقـص عبودیـت تـا کمـال عـزّ                  . تمثیل حسى کنیم ، بر خط مستقیم وصل شود        

و اشارات بسیارى در کتاب و سنت بدین معنـى اسـت            . است که خط مستقیم و سیر معتدل است         ربوبیت ، عدالت    
  .چنانچه صراط مستقیم ، که انسان در نماز طالب آن است ، همین سیر اعتدالى است 

براى همان اسـت کـه      ) 245(در احادیث شریفه است که ، صراط از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است                ) این که (و  
  .اعتدال وسطیت حقیقیه را دارد ، از این جهت ، در تمثل در عالم ظهور حقایق ، باید بدین نحو متمثل شودحد 
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این : و از رسول خدا منقول است که ، خط مستقیمى در وسط کشیدند و خطهاى دیگرى در اطراف آن ، و فرمودند        
  ) 246. (خط وسط ، خط من است 

مل که از اول سیر تا منتهى النهایه وصول هیچ منحرف و معـوج نـشده اسـت ،                   و اعتدال حقیقى ، جز براى انسان کا       
براى کسى دیگر مقدر و میسور نیست ، و آن به تمام معنى خط احمدى و خط محمدى است و دیگران از سـایرین                        

جهـت ،  و چون خط مستقیم واصل بین دو نقطه ، بیش از یکـى نیـست ، از ایـن             . ، سیر به تبع کنند ، نه به اصالت          
فضیلت به قول مطلق و سیر بر طریق عدالت و بر سبیل اعتدال ، بیش از یکى نیست ، ولـى رذایـل را انـواع بـسیار                            

ولى اجناس کلیه آن را به هشت قسم تقسیم نموده اند ، زیرا که براى هر یک از این فضایل                    . بلکه غیر متناهى است     
  .یط ، از این جهت اجناس رذائل هشت است یکى حد افراط ، و یکى تفر: چهارگانه دو طرف است 

) 247(و این جمله ، در کتب حکماء و کتب اخالقیه ، با انواع هر یک که در تحت این اجناس است ، مذکور است                         
  .و صرف عمر در اطراف تعدید و حصر و حساب آنها ، کمکى به سیر انسانى و کماالت آن نمى کند

  
  :در تحصیل فضیلت عدالت : فصل سوم 

بدان که تعدیل قواى نفسانیه ، که غایت کمال انسانى و منتهاى سیر کمالى بسته به آن است بلکه به یک معنى خـود                        
  .آن است ، از مهمات امور است که غفلت از آن ، خسارت عظیم و خسران و شقاوت غیر قابل جبران است 

ند و نفس چموش سـرکش را در مهـار          و انسان تا در عالم طبیعت است ممکن است قواى سرکش خود را تعدیل ک              
عقل و شرع کشد ، و این در اول جوانى بسیار سهل و آسان است ، زیرا که نور فطرت مقهور نشده ، و صفاى نفس                 

  .را از دست نرفته ، و اخالق فاسده و صفات ناهنجار در نفس رسوخ ننموده 
 که هر نقشى را به سهولت و آسانى قبـول           و نفس کودک در ابتداى امر ، چون صفحه کاغذ بى نقش و نگارى است              

کند ، و چون قبول کرد ، زوال آن به آسانى نشود ، چنانچه مشاهد است که اطفال را معلومات یا اخالقى که در اول                         
از . صباوت حاصل شده تا آخر کهولت باقى و برقرار است ، و نسیان به معلومات زمان طفولیت کمتر راه پیـدا کنـد                      

ت اطفال و ارتیاض صبیان از مهماتى است که عهده دارى آن ، بر ذمه پدر و مادر است ، و اگـر در                        این جهت ، تربی   
این مرحله ، سهل انگارى و فتور و سستى شود ، چه بسا که طفل بیچاره را کار به رذائل بـسیار کـشد و منتهـى بـه                          

  .شقاوت و بدبختى ابدى او شود
قط یکى محسوب داشت ، و همین طور سـوء تربیـت و سـهل انگـارى        و باید دانست که تربیت یک طفل را نباید ف         
چه بسا که به تربیت یک طفل ، یک جمعیت کثیر بلکه یک ملت و یک                . درباره یک طفل را نباید یکى حساب نمود       

  .مملکت اصالح شود ، و به فساد یک نفر ، یک مملکت و ملت فاسد شود
 نصیرالملۀ والدین ـ رضوان اهللا علیه ـ و عالمه بزرگـوار حلـى     نورانیت یک نفر مثل فیلسوف بزرگ اسالمى خواجه

ـ قدس اهللا نفسه ـ یک مملکت و ملـت را نـورانى کـرده و تـا ابـد آن نورانیـت بـاقى اسـت ، و ظلمتهـا و           ) 248(
ا و ائمه جور مثل او ، هزاران سال بذر شقاوت و خسران ملتها و مملکته              ) 249(شقاوتهاى مثل معاویۀ بن ابى سفیان       

  .است ، چنانچه مى بینیم 
و چون اطفال را حشر دائم یا غالب با پدر و مادر است ، تربیتهاى آنها باید عملى باشد ، یعنى ، اگر فرضا خود پدر                          
و مادر به اخالق حسنه و اعمال صالحه متصف نیستند ، در حضور طفل باتکلف ، خود را به صَالح نمایش دهند تا                       

شوند ، و این خود ، شاید مبدا اصالح خود پدر و مادر نیز شود ، زیـرا کـه مجـاز قنطـره                     آنها عمال مرتاض و مربى      
  .حقیقت و تکلف راه تخلق است 
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چه بسا که یک طفل ، که عمال در خدمت پـدر و             . و فساد عملى پدر و مادر از هر چیز بیشتر در اطفال سرایت کند             
  .بیان اصالح نشودمادر بد تربیت شد ، تا آخر عمر با مجاهدت و زحمت مر

و حسن تربیت و صَالح پدر و مادر از توفیقات قهریه و سعادات غیر اختیاریه اى است که نصیب طفل گـاهى مـى                        
شود ، چنانچه فساد و سوء تربیت آنها نیز ، از شقاوات و سوء اتفاقات قهریه اى است که بى اختیار نـصیب انـسان                         

 است که ممکن است در آن مراحل ، بذر سعادت انسان و شقاوت آن               چنانچه مراحل سابقى بر این مرحله نیز      . شود
کشته گردد ، چون اختیار زن صالح خوب خوش اخالق سعید ، و اختیار غذاهاى مناسب حالل ، در قبل از حمل و                       
 زمان حمل و ایام رضاع و امثال آن ، که تفصیل آن محتاج به رساله جداگانه اى است ، که امید است به توفیق حـق                         

  .موفق به افراز آن شوم ، و بحث مستقصاى جداگانه در اطراف آن کنم با خواست خداى تعالى 
و پس از این مرحله ، تربیتهاى خارجى از معلمان و مربیان ـ غیر پدر و مادر ـ است که آن را نیز در اول امر ، پـدر    

 عقیـده خـوش       خاب معلم متدین خـوش      و البته انت  . کفیل است ، و صحت و فساد در این مرحله به ذمه پدر است               
چه بـسا   . اخالق ، و مدرسه و معلم خانه مناسب دینى اخالقى مهذب ، در تربیت ابتدائى طفل دخالت تام تمام دارد                   

باشد که نقشه سعادت و شقاوت طفل در این مرحله ، ریخته شود و تزریقات معلمین ، یا شفاى امـراض و یـا سـمّ                   
  .در است قاتل است که عهده دار آن پ

و . و از این مرحله که گذشت ، کم کم حد رشد و بلوغ پیش مى آید ، و استقالل فکر و نظر و ایام جوانى مى رسد                          
انسان در این مرحله ، خود کفیل سعادت خود و ضامن شقاوت و بدبختى خود است ، و هر قدم که به ایام نونهالى                        

تر و استقرار آن بیشتر است ، چون صـفحه نفـس از نقـوش               و جوانى نزدیکتر است ، تحصیل سعادت آسانتر و سهل         
و اگر تا این مرحله از عمر ، داراى اخالق زشت یـا عـادت و عمـل ناهنجـارى                    . خالیتر و به سادگى نزدیکتر است       

باشد ، چندان محکم و مستحکم نشده و به مقدارى مراقبت و مواظبت مى توان آن را تصفیه و تزکیه نمود ، و ریشه              
زشت را از بن کند ، چون نهال نورسى که چندان ریشه در زمین ندوانده با مختصر فشار و کمى زحمت مى                      اخالق  

ولى چون مدتى سهل انگارى شد و انسان در صدد اصالح و قلع ماده فساد برنیامد کم کـم                   . توان آن را از جاى کند     
ن دل ، بند کند که با روزگارهاى دراز و درخت فساد برومند شده و کهن گردد ، و ریشه هاى آن سخت پنجه به زمی

ریاضتهاى بسیار مهلت ندهد که انسان اصالح خود کند ، چون درخت کهنى که پنجه و ریـشه خـود را بـه زمـین ،                          
  :سخت و محکم بند نموده که با زحمتهاى بسیار و رنجهاى فراوان نتوان آن را از بیخ و بن درآورد 

  درختى که اکنون گرفت است پاى   
  به نیروى شخصى برآید زجاى   

  ورش همچنان روزگارى هلى   
  )  250( به گردونش از بیخ برنگسلى 

چه بسا باشد که یک خُلق زشتى چون بخل یا حسد مثال ، که در جوان ، نارس است بـا کمـى مراقبـت و زحمـت                            
 شـد و سـهل انگـارى شـد ،           بتوان اصالح کرد ، بلکه مبدل به اخالق صالحه مقابله آنها کرد ، و چون مدتى غفلـت                 

محتاج به ریاضات سخت و مجاهدات شدید طوالنى باشد که ممکن است وضعیت روزگار و رسیدن اجل به انسان                   
مجاهد نیز ، مهلت اصالح و تصفیه ندهد و با آن اخالق ظلمانى و کدورتهاى معنوى ، کـه مبـدا و منـشا فـشارها و            

  .تقل به آن عالم شودظلمتهاى قبر و برزخ و قیامت است ، انسان من
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پس بر جوانها حتم و الزم است که تا فرصت جوانى و صفاى باطنى و فطرت اصلى باقى و دست نخـورده اسـت ،                        
در صدد تصفیه و تزکیه برآیند ، و ریشه هاى اخالق فاسده و اوصاف ظلمانیه را از قلوب خود برکنند کـه بـا بـودن       

  .ر خطر عظیم است یکى از اخالق زشت ناهنجار ، سعادت انسان د
از این جهت نیز ، اصالح براى انسان آسانتر است    . و نیز در ایام جوانى اراده و تصمیم انسان ، جوان است و محکم               

ولى پیران نیـز نبایـد از اصـالح         . ولى در پیرى اراده سست و تصمیم ، پیر است ، چیره شدن بر قوا مشکلتر است                  . 
 شوند ، زیرا که باز هرچه هست تا انسان در این عالم است ـ که دار تبـدل و   نفس و تزکیه آن غفلت کنند و مایوس

تغیر و منزل هیولى و استعداد است ـ انسان با هر زحمت هم هست خود را مى تواند اصالح کند ، و امراض مزمنـه   
 نفـسانیه نیـست اال      و هیچ مرضى از امراض    . نفسانیه به هر درجه هم برسد از استحکام ، باز مى توان قلع ماده نمود              

آنکه آن را تا در این عالم است انسان مى تواند اصالح کند ، گرچه در نفس ریشه کرده باشد و ملکه شـده باشـد و                           
غایت امر آن که در شدت و کثرت ریاضات نفسانیه فـرق مـى کنـد ، و هـر چـه مـشکل و                       . مستحکم گردیده باشد  

د ارزش دارد ، زیرا که باز هر چه هست تا انسان در این نشئه               سخت و محتاج به مشاقّ بدنى و ریاضات روحیه باش         
  .است در تحت اختیار خود و با اعمال عبادى و امثال آن انجام مى گیرد

ولى خداى نخواسته ، اگر انسان با ملکات فاسده و اوصاف خبیثه به عالم دیگر منتقل شود ، اگر نور فطرت و ایمان                       
اصالح و تزکیه و تصفیه نفس از تحت اختیار او خارج شود ، بلکه قبل از خروج                 در باطن ذاتش محفوظ باشد نیز ،        

روح از بدن نیز اختیار سلب شود ، و طرق دیگرى براى اصالح او به کار برده شود ، مثل سختیها و فشارهاى حـال                         
د ـ ، و مثـل   احتضار و قبض روح و وحشتهاى رؤیت مالئکه موکله به این عمل ـ که مامورین غالظ و شـداد حقنـ   

ظلمتها و فشارهاى قبر بلکه عذابهاى گوناگون قبر که از عوالم غیبیه است ، چنانچـه در روایـت اسـت از حـضرت                        
  ) 251. (قبر یا باغى از باغستانهاى بهشت و یا گودالى از گودالهاى جهنم است : رسول ـ صلى اهللا علیه و آله ـ که 

ى شود بر کافر در قبرش نود و نه اژدها که اگر یکى از آنها نفخـه            مسلط م : و در روایت است از حضرت صادق که         
  ) 252. (کند به زمین ، هرگز درختى از زمین روئیده نشود

و ) . 253(و اهل معرفت گویند که این موذیات که بر انسان در قبر مسلط شود ، ظهور ملکوت اخالق ذمیمه اسـت                      
 فشار دهد و اذیت کند ، لکن چون نفس در غالف طبیعت اسـت بـه                 این اخالق ذمیمه هم در این عالم نیز انسان را         

از . واسطه غلبه خدر طبیعت بر آن ، از ملکوت خود غافل است ، و قدرت تامه ملکوتیه نیز در آن ظاهر نشده است     
  .این جهت ، از انواع موذیات موجوده در باطن نفس غافل و احساس آنها را نکند

لم قبر و برزخ تبدیل شد ، بساط ظاهر برچیده شود ، و صفحه باطن ظاهر شـد ، و                    و چون نشئه ملک به ملکوت عا      
غیب نفس شهادت شود ، و ملکات باطنه محسوس و ظاهر گردد ، و به صورتهاى مناسبه جلوه کند ، و انسان خود                       

  . احاطه کندرا مبتال و محصور در انواع بلیات و موذیات بیند ، و انواع ظلمتها و کدورتها و وحشتها به او
و اگر به این فشارها و زحمت و ذلت و عذابهاى برزخى و قبرى رفع کدورتهاى نفـسانى شـد و اجانـب و غرائـب      
فطرت زایل شد ، در قیامت به سعادت رسد ، و در ظل عنایات شافعان ـ علیهم السالم ـ به مقام کریم موعود خـود    

 و کدورتهاى نفـسانیه ، بکلـى زایـل نـشد ، در اهـوال و                 و اگر خداى نخواسته ریشه اخالق فاسده و ظلمات        . رسد
آن واقع شود ، و در تحت فشارها و عذابهاى بیشترى واقع گردد ، تـا        ) 254(عذابهاى روز قیامت و مواقف پنجگانه       

و اگر در این مواقف هولناک نیز نور فطرت غلبه نکرد ، کار منتهى بـه                . بلکه امر به عذاب سخت جهنم منتهى نشود       
  .، به آخرین معالجه داغ کردن است ) 255(آخر الدواء الکلى : م شود ، چنانچه گفته اند جهن
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پس در عذابهاى گوناگون جهنم او را در طبقات آن محبوس کنند ، تا غل و غش از باطن نفس و فطرت پاک شود ،              
 گردد ، و نزعنـا   به خالص و طالى خالص فطرت اهللا ـ که الیق دار کرامت حق است ـ پیدا شود ، و از اجناس غری  

 مختلـف اسـت حـسب         و کیفیت این نـزع در اشـخاص         ) . 256(ما فى صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین          
  .اختالف کمال و نقص ملکات 

  
  در بیان رجاء و ضد آن است که سخط است : مقصد ششم 

  :مقصود از رضا و سخط: فصل اول 
و مرتبه اعالى آن ، از .  بنده از حق ـ تعالى شانه ـ و اراده او و مقدرات او  خوشنودى: بدان که رضا عبارت است از 

و . اعال مراتب کمال انسانى و بزرگتر مقامات اهل جذبه و محبت است ، چنانچه اشاره به آن بیایـد ـ ان شـاء اهللا ـ     
  .آن فوق مقام تسلیم و دون مقام فناست 

رضا اسـم اسـت از   : تعریف آن ، قریب به این مضمون فرموده که ـ قدس سره ـ در  ) 257(و عارف سالک انصارى 
 نکند تقدم یا  براى وقوف صادق بنده با مرادات الهیه ، بطورى که اراده خود را به کار نیندازد ، و التماس و خواهش       

عبـد را از خـود      و به عبارت دیگـر ،       . تاخرى را در هیچ امرى از امور ، و نه طلب کند زیادى را یا استبدال حالى را                 
و از این جهت ، این از اوائل مراتـب خـواص و             . اراده اى نباشد و اراده او و خواهشهاى او فانى در اراده حق باشد             

  .، انتهى کالمه مترجما مع تغییر ما) 258(اشقّ مراتب است بر عامه 
 با مرادات حق ، فناى اراده باشد   و این تعریف به نظر نویسنده درست نیاید ، زیرا که اگر مقصود از وقوف اراده عبد                

و اگر مقصود عدم اراده عبـد باشـد در مقابـل اراده             . ، این از اوراق مقامات فنا است ، و مربوط به مقام رضا نیست               
  .حق ، این مقام تسلیم است و دون مقام رضا است 

  
و الزمـه ایـن     . و قضا و قـدر او     خشنودى و فرحناکى عبد از حق و مرادات او          : بالجمله ، مقام رضا عبارت است از        

   خشنودى ، خشنودى از خلق نیز هست و حصول فرح عام مى باشد ، چنانچـه ممکـن اسـت مـراد شـیخ الـرئیس                           
، آن جا که مقامات عـارفین را گویـد ایـن مقـام باشـد ، چنانچـه محقـق شـهیر خواجـه                         ) 260(در اشارات   ) 259(

العـارف هـشّ   : ت شیخ را به الزمه مقام رضا ، آن جا که گوید نصیرالدین طوسى ـ قدس سره ـ تطبیق فرموده عبار  
و کیف ال یهشّ    . بشّ بسّام یبجّل الصغیر من تواضعه کما یبجّل الکبیر ، و ینبسط من الخامل مثل ما ینبسط من النبیه                    

هل الرحمۀ قـد    و کیف ال یستوس والجمیع عنده سواسیۀ ؟ ا        . فانه یرى فیه الحقّ   ! و هو فرحان بالحقّ و بکلّ شى ء ؟        
  النتهى) 261(شغلوا بالباطل 

الهشاشۀ العامۀ ، و تسویۀ الخلق فى النظر ، اثران لخلق واحد یسمى : و هذان الوصفان اعنى : و محقق طوسى فرماید     
  .النتهى ) 262(بالرضا 

 ذاتى یا فعلـى     گرچه از براى کالم شیخ معنى دیگرى است ، و آن اشاره به مقام فوق مقام رضا است که مقام توحید                    
است ، و اشتغال به ردّ و ایراد ، در این مقامات مناسب این رساله نیست ، و خود اشتغال به بحث باز دارد پیاده را ز                           

  ) 263. (سبیل 
  

در بیان آنکه رضا از جنود عقل و الزمه فطرت مخموره است ، چنانچه سخط از جنـود جهـل و الزمـه                       : فصل دوم   
  :فطرت محجوبه است 
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چه معلوم شد در سابق ، انسان بالفطره عاشق حق است ، که کمال مطلق است ، گرچه خودش نداند به واسـطه                       چنان
پس انسان غیر محتجب ، که کمال مطلق را حق ـ تعالى شانه ـ بداند ، و معرفت حضورى به   . احتجاب نور فطرت 

 ، کامل بیند و جمال و کمال حق را در جمیع            مقام مقدس کامل على االطالق داشته باشد ، آنچه از او ظهور پیدا کند             
و همین طور ، . و چنانچه ذات مقدس را کامل مطلق بیند ، صفات جمال و جالل را کامل بیند               . موجودات ظاهر بیند  

از جمیل مطلق جـز مطلـق جمیـل نیایـد را بـه عـین عیـان و        ) این که(افعال حق را جمیل و کامل مشاهده کند ، و       
  .بدمشاهده حضورى دریا

پس ، همان عشق و رضایتى که به ذات مقدس حق پیدا کند ، به همه نظام وجـود ـ از آن جهـت کـه الزمـه کمـال       
پس ، از تمام انوار وجودیه ، به مقدار نورانیت وجودیه و کمـال ذاتـى آن راضـى و خـشنود     . مطلق است ـ پیدا کند 

  :شود ، چنانچه از لسان صاحب این مقام گفته شده است 
  ن خُرَّم از آنم که جهان خُرَّم از اوست   به جها

   عاشقم بر همه عالم که همه عالم  
  ) 264(از اوست 

و الزمه این عشق ذاتى و رضایت فطرى ، سخط و نارضایتى از جنبه سوائیّه ـ که جهـات نقـص و ظلمـت و عـدم      
  .است ـ مى باشد

بت به او صادر شود ، به نظر خشنودى و رضایت پس چنین بنده آنچه از حق تعالى بیند و آنچه از ذات مقدسش نس             
به او نظر کند ، و از حق تعالى و افعال او راضى و خشنود مى باشد ، و از غیر او آنچه به او متعلـق اسـت متنفّـر و                                

  .ساخط باشد
و اما صاحب فطرت محجوبه ، چون کمال را در امور دیگر تشخیص داده ، رضایت و خشنودى و فرح و دلبـستگى            

و چون محبوبش . به آن امور است و به اندازه احتجاب از حق از حق تعالى و افعال او ساخط و غیر راضى است او 
، دنیا و آمال نفسانیه داثره است ، اگر خللى به آنها وارد شود ، به حسب جبلّت و فطرت ، از آن کس که این خلـل                            

  .یاوردرا وارد کرده سخطناک و به او بدبین شود ، گرچه به زبان ن
 مریدیه ـ مى  ـ آدام اهللا ظله على رؤ وس ) 265(و شیخ بزرگوار ما ، جناب عارف باهللا ، شیخ محمد على شاه آبادى 

محبت زیاد به دنیا سبب آن شود که در وقت خروج از دنیا که انسان دید به عیان که حق تعالى و مالئکـه و              : فرمود  
و او را از محبوبش جدا کنند ، بالجبلۀ والفطرۀ غضبناک بـه آنهـا شـود ، و    سدنه او ، محبوب او را از او مى گیرند ،        

و قریب به این معنى در حـدیث شـریف کـافى هـست              . با عداوت حق تعالى و مالئکه مقدسه او از دنیا بیرون رود           
  ) .267(، و ما در شرح اربعین این حدیث شریف را حدیث بیست و هشتم قرار داده ، شرح نمودیم ) 266(

بالجمله ، سخط و غضب بر حق تعالى و افعال او از جنود ابلیس و جهل است و الزمه فطرت محجوبه است اعاذنـا      
  .اهللا منه 

  
  :در بیان مراتب رضا است : فصل سوم 

باید دانست که از براى رضا و دیگر کماالت نفسانیه ، مراتب متکثره و درجات متشتته است ، و ما بعضى مراتـب را   
  :داریم مذکور مى 

و آن به این است که عبد سالک ، خود را . درجه اول ، رضاى باهللا است ربا ، یعنى ، رضا به مقام ربوبیت حق است           
در تحت ربوبیت حق ـ تعالى شانه ـ قرار دهد ، و از سلطنت شیطانیه ، خود را خارج کند ، و بـه ایـن ربوبیـت اهللا      
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مى که شیطان تصرف در بنده دارد ، چه در قلب او و چه در نفس او و معلوم است مادا. تعالى راضى و خشنود باشد
  .نتواند گفت ) 268(و چه در ملک بدن او ، از تحت ربوبیت و تربیت الهیه خارج است ، و رضیت باهللا ربا 

 و عالمـت آن . پس اول مرتبه رضا آن است که پس از دخول در تحت ربوبیت اهللا ، از این تربیت الهیه خشنود باشد          
، آن است که عالوه بر آن که مشقت تکلیف برداشته شود ، از اوامر الهیه خشنود و خرم باشد ، و آن را بـه جـان و                             

  .دل استقبال کند ، و منهیات شرعیه پیش او مبغوض باشد ، و دلخوش باشد به مقام بندگى خود و موالئى حق 
د را تسلیم به مقام ربوبیت نکند و سلطنت الهیـه را            و اگر کسى در تحت تربیت حق تعالى در این عالم نرود ، و خو              

در قلب و سایر اعضاى مملکت خود جایگزین نکند ، و از تصرفات شیطانى ، خود را تطهیر نکند ، معلـوم نیـست                        
  .اهللا ـ جل جالله ـ ربى : در عالم قبر و برزخ بتواند گفت 

  
ه منظور ، وقوع در تحت تربیت رب العالمین اسـت           شاید اختصاص این اسم در بین اسماء براى همین نکته باشد ک           

چنانچه رضیت باالسالم دینا و بمحمد ـ صلى اهللا علیه و آلـه ـ نبیـا و رسـوال و      : کماال ، چنانچه تکوینا چنین است 
دعویهائى است کـه اگـر خـداى    ) 269(بالقرآن کتابا و بعلى امیرالمؤمنین و اوالده المعصومین ـ علیهم السالم ـ ائمۀ   

  .نخواسته ، مشفوع به واقع نباشد از شؤون نفاق و دروغ محسوب شود
آن کس که در تحت قواعد دینى اسالمى واقع نشود ، و خشنود به آن قواعد نباشد ، و خـرّم و فرحنـاک از احکـام                           

  .اسالمیه نباشد ـ گرچه به ضرر او و عائله او باشد ـ او نتواند چنین ادعائى کند
ـ به یکى از احکام اسالمیه در باطن قلب اعتراضى دارد ، یا کدورتى از یکى از احکام اسـالمیه  کسى که ـ نعوذ باهللا   

در دل دارد ، یا بخواهد که یکى از احکام غیر از این که هست باشد ، یا بگوید که کاش این حکم کذایى ایـن طـور    
  !بود نه آن طور

  .را بکند ، و همین طور قیاس سایر مراحل این راضى به دین اسالم نیست ، و نتواند این دعوى کاذب 
پس رضایت و خشنودى از نبوت و امامت به مجرد این نشود که ما به چنین پیشوایان و هادیان راه سعادتى خشنود                      

روح ایـن دعـوى رضـایت ،        . باشیم ، ولى به طرق سعادت و کمال انسانیتى که هدایت نمودند مـا را عمـل نکنـیم                    
  .استهزاء است 

چه بسا باشد که به خود انسان نیز ، مطلب مشتبه شود و خـودش               . عوى مقامات و مدارج کردن سهل است        د! عزیز
نیز نداند که مرد میدان این دعوى نیست ، ولى اتصاف بـه حقـایق و وصـول بـه مقامـات بـا ایـن دعویهـا نـشود ،                              

  .خصوصا مقام رضا که از اشقّ مقامات است 
 است ، یعنى ، خشنودى از پیش آمدهاى گوارا و ناگوار ، و فرحناکى از آنچـه                  درجه دوم ، رضا به قضاء و قدر حق        

حق تعالى براى او مرحمت فرموده ـ چه از بلیات و امراض و فقدان احبه باشد ، و چه از مقابالت آنها ـ و پـیش او    
مارد ، و به آن راضـى و  بلیات و امراض و امثال آن با مقابالتش یکسان باشد در این که هر دو را عطیه حق تعالى ش               

خشنود باشد ، چنانچه روایت شده که حضرت باقر العلوم ـ سالم اهللا علیه ـ در سـن کـودکى از جـابر بـن عبـداهللا        
  :انصارى ـ رحمه اهللا ـ سؤال فرمود که 

. من مرض را خوشتر دارم از صحت ، و فقر را خوشتر دارم از غنـى ، و کـذلک                     : چگونه است حال تو عرض کرد       
اگر مـرض را عنایـت   . اما ما ، پس هر چه را خداوند عطا فرماید مى خواهیم : رت باقر ـ علیه السالم ـ فرمود   حض

این حدیث نقل بـه  ) . (270(کند آن را مى خواهیم ، و اگر صحت را عنایت کند صحت را دوست داریم ، و کذلک          
  ).مضمون شد
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 رحمت حق تعالى به عبد ، و ایمان به ایـن کـه آنچـه حـق                  و حصول این مقام نشود مگر با معرفت به مقام رافت و           
تعالى مرحمت فرماید در این عالم براى تربیت بندگان و حصول کماالت نفسانیه آنها ، و فعلیت فطریـات مخمـوره                    

و چه بسا که انسان به واسطه فقر و تهى دستى به مقام کمال ذاتى خود برسد ، و چه بسا کـه                       . در جبلت آنان است     
اینها در صورتى است که بنده در اوائل مقامات سلوک باشد ،            . اسطه مرض و ناتوانى به سعادات جاویدانى رسد       به و 

و اال اگر تحصیل مقام محبت و جذبه کرده باشد و از کاس عشق جرعه اى نوشیده باشد ، آنچه از محبـوبش برسـد        
  .محبوب او است 

  زهر از قبل تو نوش دارو   
  )  271(ت است  فحش از دهن تو طیبا

و آن ، آن است که از آن تعبیر کنند به           . و این مقام ، یعنى مقام محبت و جذبه را باید اوائل درجه ثالثه رضا دانست                 
و آن چنان است که عبد از خود خشنودى ندارد ، و رضایت او تابع رضایت حـق اسـت ،                     ) . 272(رضاء برضى اهللا    

  ) .273(رضى اله رضانا اهل البیت : انچه در حدیث شریف است چن. چنانچه اراده او به اراده او است 
  .گرچه ممکن است این اشاره به مقام عالیترى باشد که آن عبارت است از قرب فرایض که بقاء بعد الفناء است 

  
  :مبادى مقام رضا : فصل چهارم 

هـل خـصوص ، از ایـن جهـت ،     بدان که چون مقام رضا از آثار و و شؤون معارف الهیه است چون سایر مقامـات ا          
چون مبدا رضاء از حق تعالى معرفت عبد اسـت بـه            : پس گوئیم   . اشاره به بعض مبادى آن خالى از مناسبت نیست          

جمیل بودن افعال حق تعالى ، از این جهت ، ما مقام جمال حق را ذاتا و صفتا و فعال بیان کنیم ، و مراتـب معرفـت           
  .عبد را در این مقام ذکر کنیم 

دان که اول مرتبه اى که از براى عبد حاصل شود علم به جمیل بودن حق است ذاتا و صـفتا و فعـال ـ بـه حـسب      ب
به حسب نـوع و متعـارف ـ و اگـر کـسى بـه       . و این مقام گرچه مفتاح ابواب معرف است . برهان علمى حکمى ـ  

نوعیت نیست ـ ، ولى وقوف در این مرتبه از  مقامات عالیه عرفان از غیر این طریق برسد ، از نوادر است و میزان در 
  ) 274. (العلم هو الحجاب االکبر: حجب بزرگ است بطورى که درباره آن گفته شده است 

و از این علم برهانى که حظّ عقل است اخالق نفسانیه ـ که از توابع معارف است ـ حاصل نشود ، و لهذا چـه بـسا     
اى مقام رضا و تسلیم و دیگر مقامات روحیه و اخالق نفسانیه و معـارف               حکماء بزرگ مرتبه در علم بحثى ، که دار        

  .الهیه نیستند ، در همان حجب علمیه تا ابد باقى مانند
که جمال حق است و جمیل بودن اوصاف و افعال او است به قلب برساند ،        ) را(مرتبه دوم آن است که همین مرتبه        

و آن ، به آن است که با شدت تذکر از نعم الهیـه و آثـار جمـال او    . بطورى که قلب ایمان آورد به جمیل بودن حق      
و چون بنده به ایـن مقـام        . قلب را خاضع کند تا کم کم صفت جمال حق را دل قبول کند ، و این مقام ایمان است                     

اى رسید و دل او ایمان به این حقیقت آورد ، از حقیقت نوریه رضایت و خوش بینى و خـشنودى در دل او جلـوه                          
و لهذا در روایات شریفه ، رضا را یکـى          . و قبل از این ، از آن اثرى نیست          . واقع شود ، و این اول مرتبه رضا است          

  :از ارکان ایمان قرار داده ، چنانچه از کافى شریف منقول است 
 االمر الـى اهللا ،    ، و تفویض الرضا بقضاء اهللا ، و التوکل على اهللا: قال امیرالمؤمنین ـ علیه السالم االیمان اربعۀ ارکان  

  ) 275(و التسلیم المر اهللا 
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مرتبه سوم آن است که عبد سالک به درجه اطمینان رسد ـ و اطمینان کمـال ایـن اسـت ـ ، و چـون طمانینـه نفـس        
 : و شاید اشاره به این معنى باشد آیه مبارکه سوره الفجـر           . حاصل شد به مقام جمیلیت حق ، مرتبه رضا کاملتر گردد          

  ) 276(ارجعى الى ربک راضیۀ مرضیۀ * یا ایتها النفس المطمئنۀ 
رجوع به سوى رب که از مقامات کامله اهل اخالص است ، براى صاحبان نفس مطمئنه که راضى و مرضى هستند ، 

  .قرار داده و قطع طمع متسخط را فرموده 
اب قلوب است که شطر قلب خـود را از عـالم   و آن از براى اهل معرفت و اصح     . مرتبه چهارم ، مقام مشاهده است       

کثرت و ظلمت منصرف نمودند ، و خانه دل را از غبار اغیار جاروب فرمودند ، و رفض غبار کثرت از آن کردنـد ،                         
پس حق تعالى به جلوه هاى مناسبه با قلوب آنها به آنها تجلى فرمایـد ، و دل آنهـا را بـه خـود خـوش کنـد ، و از                             

  .یددیگران منصرف فرما
درجه اولى ، مشاهده تجلى افعالى است ، و در این مقـام رضـا بـه                 : و از براى این مقام بطور کلى ، سه درجه است            

درجـه ثالثـه ، مـشاهده    . درجه ثانیه ، مشاهده تجلى صفاتى و اسـمائى اسـت          . قضاء اهللا به کمال مرتبت حاصل آید      
ثال آن است گرچه روح رضا ، که حقیقـت محبـت و جذبـه    و این دو مقام ارفع از اسم رضا و ام      . تجلى ذاتى است    

  :و در احادیث شریفه اشاره به مقام کمال رضا فرموده . است ، در این مقام موجود است به طور کمال 
  ) 277(ان اعلم الناس باهللا ارضاهم بقضاء اهللا عزوجل : قال ) علیه السالم(عن ابى عبداهللا 

  
  :ین در بیان ابتالء مؤمن: فصل پنجم 

چنانچه رضا از جنود عقل و رحمان است و از لوازم فطرت مخموره است ، سـخط از جنـود جهـل و ابلـیس و از                            
لوازم فطرت محجوبه جاهله است ، و از نقصان معرفت به مقام ربوبیت و جهل به عزّ شامخ حضرت حق ـ جـل و   

وش انـسان را جـز از شـهوات و آمـال     و این از ثمره خبیثه حب نفس و حب دنیا است که چشم و گ. عال ـ است  
دنیاوى کور کند ، و به واسطه احتجاب از مقامات روحانیه و مدارج اهل معرفت و معارج اصحاب قلوب از ابتالآت            
ـ که مصلح نفوس و مربى قلوب است ـ روگردان شود ، و از اقبال دنیا که بدترین افتتـان و ابـتال اسـت ، راضـى و      

  .فرحناک شود
ضى از روایات شریفه را در این باب ذکر کنیم ، شاید از برکت کلمات اصحاب وحى و تنزیـل ، قلـوب                       ما اکنون بع  

و ما در کتاب اربعین گرچه شـرح طـوالنى در بـاب             . قاسیه را نرمى حاصل شود ، و نفوس غافله را تیقظى رخ دهد            
  .واله ، مختصرى مذکور مى داریم ابتالء مؤمنین و نکته آن دادیم ، ولى این جا نیز براى مزید فایده و عدم ح

  ) 278(ان اشد الناس بالء االنبیاء ثم الذین یلونهم ، ثم االمثل فاالمثل : کافى باسناده عن ابى عبداهللا قال 
  ) 279(ان عظیم االجر لمع عظیم البالء و ما احب اهللا قوما اال ابتالهم : و عن ابى عبداهللا قال 

ان اهللا ـ عز و جل عبادا فى االرض من خالص عباده ما ینزل من السماء تحفۀ  :  ـ قال  و عن ابى عبداهللا ـ علیه السالم 
  ) 280(الى االرض اال صرفها عنهم الى غیرهم ، و ال بلیۀ اال صرفها الیهم 

و احادیث در این باب بسیار است که خداوند ـ تبارک و تعالى ـ به واسطه محبت و عنایتى که به اولیـاء و مـؤمنین     
  ) 281. ( آنها را مبتال فرماید در دنیادارد

و عمده سرّ آن ، آن است که اگر آنها را در ناز و نعمت قرار دهد به حسب نوع ، رکـون بـه دنیـا پیـدا کننـد ، و از                                  
لذات و شهوات دنیا در ملکوت قلب آنها آثارى واقع شود که محبت و عالقه آنها را به دنیا زیاد کند ، و قهرا از حق              

  . دار کرامت او و از ملکوت نفس و اصالح امراض آن غافل شوند ، و از کسب فضایل نفسانیه بازمانندتعالى و
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بالجمله ، اگر کسى دقت در حال نوع اغنیا کند ، مى یابد که غنى و ثروت و صحت و سالمت و امنیت و رفاهیت ،                          
اض نفسانیه حفظ کند ، و از سرکشى نفس         اگر در انسان جمع شد ، کم دلى است که بتواند خود را از فسادها و امر                

و شاید براى همین نکته بود که جابر بن عبداهللا ـ قدس سره ـ به حضرت موال باقر العلوم ـ صلوات    . خوددارى کند
چون از خود اطمینـان نداشـت   . من فقر از غنى و مرض را از صحت بیشتر دوست دارم : اهللا علیه ـ عرض کرد که  

ولـى  .  طور که مى خواهد با رفاهیت و سالمت حفظ کند ، و از سرکـشى نفـس مطمـئن نبـود                     که بتواند خود را آن    
حضرت باقر ـ سالم اهللا علیه ـ چون مقامش فوق عقول بشر است به مناسبت افـق جـابر و بـه واسـطه تعلـیم او و        

ما هر چه از    : از فرمود که    دستگیرى او در سلوک الى اهللا ، مقام رضا را اظهار فرمود ، و از محبت الهیه جذوه اى ابر                   
بلیات و امراض و مقابالت آن در سنت عاشقان و مذهب محبان یکسان است              . دوست مى رسد آن را دوست داریم        

.  
آنها بـه حـق     . آرى ، اولیاء حق ، بلیات را تحفه هاى آسمانى مى دانند ، و شدت و مضیقه را عنایات ربانى مى بینند                     

اگر دار کرامت حق را بخواهنـد ، از آن          .  ذات مقدس متوجهند ، و غیر از او نبینند         خوشند ، جز حق نخواهند ، و به       
آنها راضى به قضاء اهللا هستند از آن جهـت کـه            . جهت خواهند که از حق است نه از جهت حظوظ نفسانیه خواهند           

  .محبت الهیه منشا محبت به اسماء و صفات و آثار و افعال او شده . مربوط به حق است 
  

  :در فضیلت رضا و ذم سخط از طریق نقل :  ششم فصل
راس طاعۀ اهللا الصبر و الرضا عن اهللا فیما احب العبد او کره ، و ال : کافى باسناده عن ابى عبداهللا ـ علیه السالم ـ قال   

  ) 282(یرضى عبد عن اهللا فیما احب او کره ، االکان خیرا له فیما احب او کره 
  ) 283(ان اعلم الناس باهللا ارضاهم بقضاء اهللا تعالى : لسالم ـ قال و عن ابى عبداهللا ـ علیه ا

عبدى المؤمن ال اصرفه فى شى ء اال جعلته خیرا له ، فلیرض بقضائى و لیصبر على بالئى : قال اهللا تعالى : و عنه قال   
  ) 284(و لیشکر نعمائى اکتبه ـ یا محمد ـ من الصدیقین عندى 

ین که از اعال مراتب مقامات انسانیه است ، به رضا و صبر و شـکر حاصـل شـود ، و                      معلوم مى شود که مقام صدیق     
  .معلوم است مقام رضا ارفع از آن دو مقام است 

  ) 285! (لو کان غیره : لم یکن رسول اللّه ـ صلى اللّه علیه و آله ـ یقول لشى ء قد مضى : و عنه ـ علیه السالم ـ قال 
  :ه عنه ـ انه قال فى صفین و قد حکى عن عمار ـ رضى اللّ

اللّهمّ انّک تعلم انى لو اعلم ان رضـاک  . اللّهم انّک تعلم انى لو اعلم ان رضاک فى ان اقذف بنفسى هذا البحر لفعلت       
اللّهمّ انى اعلـم ممّـا علمتنـى انـى ال           . فى ان اضع ظبۀ سیفى فى بطنى ثم انحنى علیه حتى یخرج من ظهرى لفعلت                

  ) 286(ا هو ارضى لک من جهاد هؤالء الفاسقین اعمل عمال الیوم هذ
و این مقام ، مقام تحصیل رضاى حق است ، و ممکن است غیر از مقام رضا باشد ، و ممکن است مقام رضاى عبـد       

و در حدیث وارد است که حضرت موسى ـ على نبیّنا و آله و علیه الـسالم   . یا فناى رضاى عبد در رضاى حق باشد
خداونـد  . به من ارائه بده محبوبترین مخلوق خود را و عابدترین بنـدگان خـود را             :  تعالى که    ـ عرض کرد به خداى    

  .امرش فرمود که به سوى قریه اى رود که در ساحل دریا است ، که در آن مکان که اسم برده شد ، او را مى یابد
. یح مـى کـرد خـداى تعـالى را         چون به آن مکان رسید ، برخورد به یک مرد زمینگیر داراى جذام و برصى کـه تـسب                  

: کجا است آن مردى که از خداوند سؤ ال کردم به من ارائه دهد؟ جبرئیـل گفـت          : حضرت موسى به جبرئیل گفت      
اى جبرئیل ، من دوست داشتم که او را ببینم در صورتى که بسیار روزه و            : فرمود  . آن مرد همین است     ! یا کلیم اللّه    
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. این شخص محبوبتر است پیش خدا و عابدتر است از بسیار روزه گیر و نماز کن                  : جبرئیل گفت . نماز به جا آورد   
پس جبرئیل اشاره فرمود به چشمهاى او ، پـس          ! اکنون امر نمودم که چشمان او کور شود ، گوش کن چه مى گوید             

  .فرو ریخت چشمان او به رخسارش 
ان تا هر وقت خواستى ، و مسلوب فرمودى از من    مرا برخوردار فرمودى از چشم    ! خداوندا: چون چنین شد ، گفت      

  !آنها را هر وقت خواستى ، و باقى گذاشتى براى من در خودت طول امل ، یا بارّ یا وصول 
اگـر دوسـت داشـته    . اى بنده خدا ، من مردى هستم که دعایم اجابت مى شـود : موسى ـ علیه السالم ـ به او فرمود   
هیچ یک از اینـان را  : گفت .  به تو رد فرماید ، و علتهاى تو را شفا مرحمت کندباشى دعا کنم خداوند اعضاى تو را   

آنچه خداوند بخواهد براى من ، پیش من محبوبتر اسـت از آنچـه خـودم بـراى خـودم مـى                    . که گفتى نمى خواهم     
  .خواهم 

برّ و وصله چیست ؟ گفت شنیدم مى گفتى به حق تعالى یا بار یا وصول این : پس موسى ـ علیه السالم ـ فرمود که   
ایـن شـخص    : موسى تعجب فرمود و گفـت       . در این شهر کسى نیست که او را بشناسد یا عبادت کند غیر از من                : 

  .انتهى ) . 287(عابدترین اهل دنیا است 
 آرى ، آنان که از جذوه محبت الهى بهره دارند ، و از نور معارف قلبشان متنور است ، همیشه با حق دلخـوش و بـا                          

آنهـا شـطر    . و از لذات و شهوات دار فانى منفعـل نـشدند          . آنها مثل ما در ظلمت دنیا فرو نرفتند       . رضاى او مانوسند  
  .قلوبشان به حق و اسماء و صفات او مفتوح است ، و از دیگران دل خود را بسته و چشم خود را پوشیده اند

خطناک باشـیم بـه آن یـا خـوش بـین و خـشنود ،                خداى تعالى قضاى خود را اجرا خواهد فرمود ، چه ما س           ! عزیزا
آنچه براى ما مى ماند از سـخطناکى و غـضب ، نقـص مقـام و                . تقدیرات الهیّه بسته به خشنودى و سخط ما نیست          

سلب درجات و سقوط از نظ اولیاء و ملکوتیین و سلب ایمان از قلوب است ، چنانچه در روایات است از حضرت                      
ؤ من مى باشد در صورتى که سخطناک است از قسمتش ، و تحقیـر مـى کنـد منزلـت                     چگونه مؤمن ، م   : صادق که   

  ) 288. (خویش را با آن که خداوند حاکم بر او است 
به : به چه چیز معلوم مى شود که مؤمن ، مؤ من است ؟ فرمود : و در روایت است که به حضرت صادق عرض شد 

  ) 289. (او از سرور و سخطتسلیم از براى خدا و رضا به آنچه وارد شود بر 
من عرف اللّه تعالى ، و من . احق خلق اللّه ان یسلم لما قضى اللّه ـ عز و جل  :و عن ابى جعفر ـ علیه السالم ـ قال   

  ) 290(رضى بالقضاء ، اتى علیه القضاء و عظم اللّه اجره ، و من سخط القضاء ، مضى علیه القضاء و احبط اللّه اجره 
  

  ر شکر و ضد آن است که کفران است د: مقصد هفتم 
  :در معنى شکر است : فصل اول 

اظهار نعمت منعم ، یا عبارت است از براى امـرى کـه             : بدان که شکر ، به حسب موارد استعمال آن عبارت است از             
و گفتـه شـده     . شکر ، تصور نعمت و اظهـار آن اسـت           : بدان اظهار نعمت است ، چنانچه از راغب منقول است که            

و ضد آن کفر است که پوشیدن نعمت و نسیان آن اسـت ، و دابـه          . است که آن ، مقلوب کشر به معنى کشف است           
و گفتـه شـده اسـت کـه اصـل آن از عـین       . شکور آن است که اظهار کند به چاقى خود ، نعمتهاى صاحب خـود را      

  ) 291. (م علیه امتال از ذکر منع: شکرى یعنى ممتلئۀ است ، بنابراین ، شکر عبارت است از 
: و از براى آن سه رکن اسـت         ) 292. (مقابله نعمت با قول و فعل و نیت         : شکر عبارت است از     : و بعضى گفته اند     

دوم ، حالى که ثمره این معرفت اسـت ، و آن خـضوع و               . اول ، معرفت منعم و صفات الیقه به او و معرفت نعمت             
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سوم ، عمل است که ثمره این حالت است         . ال بر عنایت منعم است      تواضع و سرور به نعم است ، از جهت آن که د           
.  

قلبى و آن قصد به تعظیم و تحمید و تمجید منعم است ، و لسانى اظهار ایـن مطلـوب و                     : و عمل بر سه قسم است       
. منظور است به تحمید و تسبیح و تهلیل ، و جوارحى و آن استعمال نعمتهاى ظاهره و باطنه حق است در طاعت او                      

)293 (  
قدردانى نعمتهاى منعم ، و این معنى در مملکت قلب به طورى ظاهر شـود ،        : شکر عبارت است از     : نویسنده گوید   

و در زبان به طورى ، در جوارح به طورى ، و این قدردانى متقوم است به معرفت منعم و نعمت او ، چنانچه معلوم                         
  .شود

  
  : در مراتب شکر : فصل دوم 

 شکر ، به حسب مراتب معرفت منعم و معرفت نعم ، مختلف شود ، و نیز به حسب اختالف مراتـب     بدان که مراتب  
پس فرق بسیار است ما بین آن که در حدود حیوانیـت و مـدارج آن قـدم زنـد ، و جـز                        . کمال انسانى مختلف شود   

نیافتـه ، و خـود را   نعمتهاى حیوانى ـ که عبارت از قضاى شهوات و رسیدن به مĤرب حیوانى اسـت ـ چیـز دیگـر      
دلخوش نموده به منزل حیوانیت و مشتهیات حیوانیه ـ که عبارت از ماکول و ملبوس و منکـوح حیـوانى اسـت ـ و      
جز افق طبیعت و دنیا از مراتب دیگر وجود و مقامات و مدارج کمال اطالعى ندارد و راهى به عوالم غیبیه و تجـرد                        

رفته ، و به منازل دیگر قدم نهاده ، و از طلیعه عالم غیب در قلـب او جلـوه   نیافته است ، با آن کس که از این بیرون      
  .حاصل شده ) اى(

و نیز فرق بسیار است مابین آنها که اسباب ظاهریه و باطنیه را مستقل دانند ، و نظر استقاللى به اسباب و مسببات و                        
و ختم مراتب وجود را بـه حـق ارجـاع کننـد ، و               وسایط اندازند ، با آنها که از روابط بین حق و خلق باخبر و بَدو                

  .جلوه مسبب اسباب را از وراى حجب و استار نورانیه و ظلمانیه به نورانیت قلبیه دریابند
اولى وجود و بسط بساط رحمت وجـود تـا آخـرین            ) 294(وقتى شکر نعم الهیه به همه مراتب رخ دهد ، از تجلى             

 و قهاریت برچیده شود ـ در قلب سالک به مشاهده حضوریه واقع شود  تجلى به جلوه قبضى ـ که به بساط مالکیت 
و این حقیقت حاصل نشود جـز       . ، بلکه قلب سالک ، خود ، مظهر جلوه رحمانى و رحیمى و مالکى و قهارى گردد                

صالۀ ، براى کمل از اولیاء ، بلکه به حقیقت حاصل نگردد ، مگر از براى حضرت ختمى ـ صلى اللّه علیه و آله ـ باال  
و قلیل من : و از این جهت است که ذات مقدس حق تعالى فرماید . و از براى کمل از اولیاء ـ علیه السالم ـ بالتبعیه  

  ) 295. (عبادى الشکور
بلى ، آنها که از تجلیات ذاتیه احدیه بى خبرند و از براى موجودات ، ذاتیات اصیله قائلند ، به نحوى در کفران نعـم                         

و آنها که تجلیات اسمائیه و صفاتیه را مشاهده ننمودند ، و قلب آنها آینه حضرات اسـمائى نـشده ، بـه                       . اللّه واردند 
و آنها که از تجلیات افعالیه و توحید فعلى غافل و بى خبرند ، به طورى کفران نعم کننـد و                     . نحوى در کفران واقعند   

و آنان که جمع ما بـین حـضرات خمـسه الهیـه             ) . 296(و ذروا الذین یلحدون فى اسمائه       : خود از آن غافل هستند      
متنعم بـه نعـم باطنـه و        ) و(کردند ، و متحقق به سرایر خفیه انسانیّه شدند ، و جالس سرمنزل برزخیت کبرى شدند                 

ظاهره گردیدند ، شکر حق ـ جل و عال ـ به جمیع السنه گویند و ثناى خداوند به تمام زبانها کنند ، زیرا که شـکر ،    
  . بر نعمى است که حضرت منعم ـ تعالى شانه ـ عنایت فرمایدثناى
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و اگـر از    . پس اگر آن نعمت ، از قبیل نعم ظاهرى باشد ، شکرى دارد ، و اگر از نعمتهاى باطنى باشد ، شکرى دارد                      
و . قبیل معارف و علوم حقیقیه باشد ، شکرى دارد ، و اگر از قبیل تجلیات افعالیه باشد ، شکرش بـه نحـوى اسـت          

  .اگر از تجلیات صفاتیه و اسمائیه باشد ، به نحوى است ، و اگر از قبیل تجلیات ذاتیه باشد ، به طورى است 
و چون این نحو نعم براى کمى از بندگان خلص حاصل شود ، قیام به وظیفـه شـکر و ثنـاى معبـود بـراى کمـى از                

  .و قلیل من عبادى الشکور: خلص اولیاء میسر گردد 
شکر از مقامات عامه است ، زیرا کـه متـضمن دعـوى             : ست که بعض از محققین اهل معارف گفته اند که           و باید دان  

و اگر عبد سالک مشاهده کند که حق تعالى ، متصرف در            . مجازات منعم است به انعمام او ، و این اسائه ادب است             
 اهل آن نبیند که قیام به شـکر کنـد ،            مملکت خود است هر طور که خواهد ، و از براى خود تصرفى ببیند ، خود را                

پس شکر ، چون متضمن مکافات است ، از این جهت اسائه . زیرا که بنده و تصرفات او از جمله ممالک الهیّه است        
پس شکر اولیاء قیام    . ادب است ، مگر آن که عبد مامور به شکر باشد ، که قیام به شکر از قبیل قیام به امر الهى باشد                      

  ) 297. ( ، نه شکر به حقیقت خودبه طاعت است
ولى معلوم است که این تضمن دعوى براى غیر اولیائى است که جامع حضرات و حافظ مقـام وحـدت و کثـرت و                 

شکر : و از این جهت ، شیخ عارف محقق ، خواجه انصارى با آن که فرموده است            . حایز رتبه برزخیت کبرى هستند    
  .چنین بیان کرده از مقامات عامه است درجه سوم آن را 

و الدّرجۀ الثّالثۀ ان ال یشهد العبد اال المنعم ، فاذا شهد المـنعم عبـودۀ اسـتعظم منـه النّعمـۀ ، و اذا شـهده حبـا                 : قال  
  ) 298(استحلى منه الشّدّۀ ، و اذا شهده تفریدا لم یشهد منه نعمۀ و ال شدّۀ 

م شکر چون دیگر مقامات سلوک در اوائل ، عامه و خاصه       و از این فقرات شریفه معلوم شود که این مقام ، یعنى مقا            
  .با هم مشترک یا مختص به عامه است ، و در اواخر مختص به خواص شود و دیگران را از آن حظى نیست 

  
در بیان آنکه شکر از جنود عقل و الزمه فطرت مخموره است ، چنانچه کفران از جنود جهـل و الزمـه                      : فصل سوم   

  :فطرت محجوبه است 
بدان که از فطریاتى که در فطرت همه عائله بشرى به قلم قدرت حق ثبت ، و همه با هم در آن موافق و مـشترکند ،                 
تعظیم منعم و ثناى او است ، و هر کس به فطرت مخلّاى خود رجوع کند ، در مى یابد که تعظیم و محبت مـنعم در     

  .کتاب ذاتش ثابت و ثبت است 
.  اهل دنیا از صاحبان نعمت و موالیان دنیاوى خود کنند ، به همـین فطـرت الهیـه اسـت                      تمام ثناها و تعظیمهائى که    

  .که متعلمان از دانشمندان و معلمان کنند نیز از این فطرت است ) اى(تمام تعظیمها و اثنیه 
 از غریزه و اگر کسى کفران نعمتى کند یا ترک ثناى منعمى نماید ، با تکلف و برخالف فطرت الهیه است ، و خروج        

و لهذا به حسب فطرت ، کافران نعمت را نوع بشر تکذیب و تعییـب کننـد ، و از غریـزه                      . و طبیعت انسانیت است     
  .ذاتیه انسانیه خارج شمارند

اینها که مذکور شد ، راجع به شکر منعم مطلق ـ حقیقى و مجازى ـ بود ، ولى باید دانست آنچه از فطریات سـلیمه    
 غیر محتجبه است ، شکرگزارى و ثناجوئى از ذات مقدس منعم على االطالق است که بسط                 و الزمه فطرت مخموره   

بساط رحمتش در سرتاسر دار تحقق پهن گردیـده ، و تمـام ذرات کائنـات از خـوان نعمـت و ظـل رزاقیـت ذات                           
قـه و   و چون ذات مقدسش کامل مطلق و کمال مطلق است و الزمه کمال مطلق ، رحمت مطل                . مقدسش برخوردارند 
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رزاقیت على االطالق است ، دیگر موجـودات و نعمتهـاى آنهـا ظـل رحمـت او و جلـوه رزاقیـت اوینـد ، و هـیچ                        
  .موجودى را از خود کمال و جمال و نعمت و رزاقیتى ـ ازال و ابدا ـ نیست 

  قـدس  و هر کس نیز به صورت ، داراى نعمت و کمالى است ، در حقیقت ، مرآت رزاقیت و آینـه کمـال آن ذات م    
که حصر رزاقیت به حق تعـالى فرمـوده ،          ) 299(ان اللّه هو الرزاق ذو القوۀ المتین        : است ، چنانچه از کریمه شریفه       

و دقیقتر از این ، استفاده شدن این گونه مطالب است ، از مفتـاح کتـاب شـریف                   . این معنى بطور اکمل مستفاد شود     
که تمام محامد و جمیع اثنیـه را منحـصر بـه ذات مقـدس فرمایـد ،      ) 300(الحمد للّه رب العالمین : الهى که فرماید    

، و در   ) 301(خصوصا با متعلق بودن بسم اللّه به الحمد للّه چنانچه در مسلک اولیاء عرفان و اصحاب ایقـان اسـت                     
  .این دقیقه اسرارى است که کشف آن خالى از خطر نیست 

تعینات خلقیه نشده ، و امانـت را چنانچـه هـست بـه صـاحبش              بالجمله ، فطرت سلیمه که محتجب به تحت استار          
مردود نموده ، در هر نعمتى شکر حق کند ، بلکه نزد فطرت غیر محجوبه ، هر شکرى از هر شاکرى و هـر حمـد و       
ثنائى از هر حامد و ثناجوئى ـ به هر عنوان و براى هر کس و هر نعمت باشد ـ به غیر ذات مقدس حق ـ جل و عال  

نشود ، گرچه خود محجوبین گمان کنند مدح غیر او کنند و ثناى غیر او نمایند ، و از این جهت توان گفـت     ـ راجع   
و شاید کریمه . بعثت انبیاء براى رفع این حجاب و برچیده شدن استار از جلوه جمال ازلى ـ جلت عظمته ـ است   : 

اشاره به همین دقیقه باشد ) 303(و امثال آن ) 302(ان من شى ء اال یسبح بحمده ولکن ال تفقهون تسبیحهم : شریفه 
، ولکن انسان بیچاره محتجب که فطرت سلیمه الهیه اش را در پـس پـرده هـاى ظلمـت تعینـات خلقیـه مـستور و                           
محجوب نموده ، و نور خداداد جبلتش را به ظلمتهاى کثرات خلقیه منطفى و منطمس کرده ، کفران نعم الهیه کنـد ،            

ه موجودى نسبت دهد ، و چشم امیدش دائما به اهل دنیا باز ، و دست طمعش به فقرائى که چـون                      و هر نعمتى را ب    
اى بیچاره انسان محجوب که عمرى در نعمتهاى بى منتهاى حق           . خودش فقر در ناصیه همه ثبت است ، دراز است           

ه ، کورکورانه از دیگـران      غوطه خوردى ، و از رحمتهاى بى کرانش برخوردار گشتى ، و ولى نعمت خود را نشناخت                
مـن  : آرى ، شکر مخلوق از وظایف حتمیه است ، چنانچه فرموده انـد  ! ستایش کردى ، و به ناکسان کرنش نمودى      

لکن از آن جهت که آنها را خداوند وسایل بسط نعمت و رحمـت مقـرر                ) 304(لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق       
و رازق حقیقى محجوب گردى ، چه که این عـین کفـران نعمـت ولـى نعـم         فرموده ، نه آن که با شکر آنها از خالق           

  .است 
بالجمله معلوم شد که شکر از لوازم فطرت مخموره است ، و کفران از احتجاب فطرت و از جنـود ابلـیس و جهـل                         

  .ب است ، و با این بیان فتح ابوابى از معارف شود ، به شرط رجوع به فطرت مخموره و خروج از حجاب و احتجا
  

  :در نقل بعض احادیث شریفه در این باب : فصل چهارم 
الطاعم الشاکر : قال رسول اللّه ـ صلى اللّه علیه و آله  : محمد بن یعقوب باسناده عن ابى عبداللّه ـ علیه السالم ـ قال   

ى الـشاکر لـه مـن       له من االجر کاجر الصائم المحتسب و المعافى الشاکر له من االجر کاجر المبتلى الـصابر و المعطـ                  
  ) 305(االجر کاجر المحروم القانع 

  :و بهذا االسناد قال 
  ) 306. (مافتح اللّه على عبد باب شکر فخزن عنه باب الزیادۀ : قال رسول اللّه 

  ) 307(ما کان اللّه لیفتح على باب الشکر و یغلق علیه باب الزیادۀ :و مثله عن نهج البالغه 
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ده اى باب شکر را باز نمى کند که باب زیادت را ببندد ، بلکـه بـه روى هـر کـس در                        یعنى خداى تعالى به روى بن     
و از ) . 308(و لئن شـکرتم الزیـدنکم       : شکر را باز کرد ، در زیادت را باز کند ، چنانچه در قرآن شریف نیز فرماید                  

 براى این فتح باب شـکر ،        این حدیث معلوم شود که باب شکر را نیز حق تعالى خود به روى بندگان باز کند ، پس                  
شکرى الزم است ، و آن شکر خود نعمتى است ، بلکه چنانچه در فصل سـابق معلـوم شـد و نـزد اربـاب معرفـت                           
واضح است ، خود شکر و لسان و قلب و عقل و وجود شاکر از نعیم الهیه است ، و حق شکر او را احدى نتواند از                           

  .عهده برآید
  از دست و زبان که برآید   

  )  309(ز عهده شکرش به در آید  ک
نقال عن العیـون و المحاسـن       ) 311(فى الوسایل عن محمد بن ادریس       ) 310(الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملى       

  :ـ رحمه اهللا ـ قال ) 312(المفید 
 شکره على لـسانه  قال الباقر ـ علیه السالم ما انعم اهللا على عبد نعمۀ فشکرها بقلبه ، اال استوجب المزید قبل ان یظهر 

)313 (  
از این حدیث معلوم شود که شکر از وظایف قلب است قبل از آن که در لسان جارى شود ، چنانچـه اشـاره بـه آن                           

  .گذشت ، و در احادیث اشاره به آن بسیار است 
  ) 314. (من قصرت یده بالمکافاۀ فلیطل لسانه بالشکر) : علیه السالم(و قال ابو عبداللّه : قال 
  ) 315(من حق الشکر هللا ان تشکر من اجرى تلک النعمۀ على یده : و قال  : قال

و از این حدیث ظاهر شود ، آنچه به آن در فصل سابق اشاره شد که شکر مخلوق شـکر بـر آن اسـت کـه مجـراى                             
نعمـت  نعمت الهى است ، و اال اگر کسى از ولى نعمت غفلت کند و به نظر استقالل شکر مخلوق کنـد ، از کـافران    

  .الهى است و این مطلب محتاج به بیان و استشهاد نیست ، بلکه خود واضح و مبرهن است 
  :و فى الوسائل عن مجالس الشیخ ، باسناده عن النبى ـ صلى اهللا علیه و آله ـ انه قال 

ت بى الى النـار و قـد   اى رب امر: یؤ تى العبد یوم القیامۀ فیوقف بین یدى اهللا ـ عز و جل فیامر به الى النار ، فیقول  
اى رب انعمت علـى بکـذا و        :فیقول  . اى عبدى انى قد انعمت علیک و لم تشکر نعمتى           : فیقول اهللا   ! قرات القرآن ؟  

: فیقـول اهللا تعـالى      . شکرتک بکذا ، و انعمت على بکذا و شکرتک بکذا ، فال یزال یحـصى النعمـۀ و یعـدد الـشکر                     
لک النعمۀ على یدیه ، و انى قد آلیت على نفسى ان ال اقبـل شـکر عبـد        صدقت عبدى اال انک لم تشکر من اجریت         

  ) 316(لنعمۀ انعمتها علیه حتى یشکر من ساقها من خلقى الیه 
  ) 317. (و احادیث شریفه در این باب بیش از آن است که در این اوراق گنجد

  
  در طمع و ضد آن است که یاس است : مقصد هشتم 

  :و یاس مقصود از طمع : فصل اول 
سابق بر این رجاء و قنوط را ذکر فرمودند ، و ممکن است راوى درست ضبط نکرده باشد ، و بعضى از اختاللها که                        

  .در حدیث شریف است ، از این جهت باشد
و ممکن است ما بین رجاء و طمع فرق گذاشت ، به این که رجاء امید به رحمت است با عمل ، و طمع امید اسـت                           

  .یا عدم رؤیت عمل با نداشتن عمل 
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گرچه طمع بدون عمل بعید است از جنود عقل به شمار رود ، زیرا که از آن در روایات شریفه ذم و تکـذیب شـده                          
، پس امید ، بدون رؤیت عمل شاید باشد ، و این از مقامات عارفین باهللا است که خود و عمل خود را                       ) 318(است  

انیت و انانیت هجرت کردند ، و قدم بر فرق ملک هستى نهادند ، و               ترک گفته ، و از سرمنزل هستى خویش و بیت           
از هر دو نشئه آزاد و چشم آنها به سوى دوست باز و از خود و اعمال خود کـور اسـت ، و بـا ایـن وصـف جلـوه                 
رحمت حق قلب آنان را زندگى بخشوده و دست طمعشان با شکستن پاى سیر و سلوک به سوى حق و رحمت او                       

  .از دیگران منقطع و به او پیوندنددراز است و 
  
  
   
   

  
  
   
   
    
  
   
   

  
  

و آن عبـارت  . و بنابراین ، یاس که در مقابل این طمع است ، اعم از قنوط است ، زیرا که مقابل اخص ، اعم اسـت              
 ناامیدى از رحمت ، اعم از آن که اهل طاعت نباشد ، یا باشد و رؤیت طاعت خود کند ، و به عمل خـود                        : است از   

امید داشته باشد که این نیز در مسلک اهل معرفت و مشرب احالى عرفان ، یاس از رحمت و تحدید سعه آن است                       
.  

و اما بودن طمع به آن معنى که معلوم شد ، از جنود عقل و موافق مقتضیات فطرت ، و مقابـل آن از جنـود جهـل و             
ه به سعه رحمت همان فطرت عشق به کمال         ضد مقتضاى فطرت نیز واضح است ، زیرا که ترک رؤیت عمل و توج             

و تنفر از نقص است ، یا الزمه آن است که در کتاب ذات عائله بشرى ثبت و به ید قدرت فطرۀ اهللا التى فطر النـاس       
مکتوب است ، چنانچه توجه به انیت خود و اقبال به انانیت و شعب آن ـ کـه رؤیـت عمـل نیـز از آن      ) 319(علیها 

و از . اهالنه فطرت محجوبه است که خـودبین و خودخـواه و خودپـسند و خـود راى اسـت      است ـ از خطاهاى ج 
  .رجوع به باب رجاء و قنوط ، مباحث دیگر که راجع به این باب است ، روشن شود

  
  :در بیان تاثیر طمع و یاس : فصل دوم 

ید به مغفرت معاصى یا غفران      و آن ، آن است که مراد از طمع ام         . ممکن است فرق دیگرى مابین رجاء و طمع باشد        
و الـذى اطمـع ان یغفـر لـى     : مطلق نقایص باشد ، چنانچه خداى تعالى از قول حضرت خلیل الرحمن نقل فرمایـد    
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و ممکـن اسـت ،   . و رجاء امیدوارى به ثواب اهللا و چشم داشت به رحمت واسعه باشـد    ) . 320(خطیئتى یوم الدین    
  .حسب مقابله فرق مى کندپس ضد آنها نیز به . به عکس این باشد

و در هر صورت رجاء و طمع به ذات مقدس و انقطاع از خلق و پیوند به حق از لوازم فطرت مخموره و مورد مدح                        
  .ذات مقدس حق و حضرات معصومین ـ علیهم السالم ـ است 

  ) 321(و ادعوه خوفا و طمعا ان رحمۀ اهللا قریب من المحسنین : قال اهللا تعالى 
  ) 322(تتجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ینفقون : منین فرماید و در صف مؤ

و همان طور که رجاء به حق تعالى و طمع به رحمت واسـعه و امیـدوارى از سرچـشمه فـیض آن ذات مقـدس از                           
م پوشى از دسـت مـردم       شعب توحید و از لوازم فطرت مخموره الهیه است ، و قطع طمع از دیگر موجودات و چش                 

نیز از لوازم فطرت اللّه است ، همانطور طمع به غیر حق و امیدوارى به مخلوق از شعب شرک و از وساوس ابلـیس       
  .و برخالف فطرت و از لوازم احتجاب است 

دیدم که تمام خیر مجتمـع اسـت در   : در کافى شریف ، سند به حضرت سجاد ـ علیه السالم ـ مى رساند که فرمود   
  ) 323. (ریدن طمع از آنچه در دست مردم است ب

) 324(و در وسایل ، سند به حضرت امیر ـ سالم اهللا علیه ـ رساند که در جمله وصیتها کـه بـه محمـد بـن حنفیـه        
اگر دوست داشته باشى که جمع کنى خیر دنیا و آخرت را ، پس قطع کن طمع خود را از آنچـه در                       : فرمود این بود    

  ) 325(. دست مردم است 
علمنى یا رسول : اتى رجل رسول اهللا ـ صلى اهللا علیه و آله و سلم ـ فقال   : و فیه عن ابى جعفر ـ علیه السالم ـ قال   

ایاک و الطمـع  : قال . زدنى یا رسول اهللا : قال . علیک بالیاس مما فى ایدى الناس ، فانه الغنى الحاضر: فقال . اهللا شیئا 
  .حدیث ال) 326(فانه الفقر الحاضر 

  
. الـورع  : سئل امیرالمؤمنین ـ علیه السالم ـ ما ثبـات االیمـان ؟ قـال      : و عن الصادق عن آبائه ـ علیهم السالم ـ قال   

  ) 327. (الطمع : ما زواله ؟ قال : فقیل 
  ) 328. (اکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع : و عن نهج البالغۀ قال 

و مـا یـؤ   : روى عن ابى عبداهللا ـ علیه السالم ـ فى قول اهللا عز و جل   :  قال )329(و فى الوسائل عن احمد بن فهد 
  ) 330. (من اکثرهم باهللا اال و هم مشرکون 

اال ترس انه قد . لوال فالن لهلکت ، و لوال فالن ما اصبت کذا و کذا ، و لوال فالن لضاع عیالى                   : هو قول الرجل    : قال  
: لوال ان من اهللا على بفالن لهلکـت ؟ قـال   : ماذا؟ یقول : فیقول  : فع عنه ؟ قلت     جعل هللا شریکا فى ملکه یرزقه و ید       

  ) 331(نعم ال باس بهذا او نحوه 
و این حدیث شریف ، از لباب معارف الهى و اصول حقایق توحید است که از معدن وحى الهى و مخزن علم ربانى                       

  .ۀ العین اولیاء است صادر شده و متکفل توحید خاصى و وحدت در کثرت است که قر
و این احادیث شریفه کفیل تادیب نفوس و طریق ارتیاض قلوب است ، چه دلبستگى به مخلوق و غفلت از حـق ـ   
جل جالله ـ از حجب غلیظه ایست که نور معرفت را خاموش و قلب را مکدر و ظلمانى کند ، و این از بزرگتـرین   

انسان را از ساحت مقدس حق دور و از معارف حقه مهجور مـى              دامهاى ابلیس شقىّ و مکاید بزرگ نفس است که          
  .کند
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، بـراى آن اسـت کـه        ) 332(و این که در روایات شریف است که تمام خیرات مجتمع است در قطع طمع از مـردم                   
 قطع طمع از مردم ، راه انقطاع به حق و وصول به باب اهللا را باز کند ، و آن مجمع همه خیرات و مرکز تمام برکات                          

  .است که فطرت انسانیه مخمور بر آن و مفطور به آن است 
  

  در توکل است ، و ضد آن که حرص است : مقصد نهم 
  :در بیان معنى توکل است : فصل اول 

شده است کـه صـرف      ) اى(بدان که از براى توکل به حسب لغت و در اخبار و آثار و کلمات بزرگان معانى متقاربه                   
  .از این جهت اشاره به بعض از آنها مى کنیم . ومى نداردوقت در بسیارى از آنها لز

ظاهر آن است ـ چنانچه مشتقات آن داللت بر آن دارد ـ به معنى واگذارى امر است به معتمدى از باب آن که خـود    
  ) 333. (را در صورت دادن آن امر عاجز مى بیند و از این باب است ، وکالت و توکیل 

التوکل اظهار العجز و االعتماد على غیرک : ثل جوهرى در صحاح و دیگران گفته اند که    و شاید آنچه که اهل لغت م      
رجل وکـل ـ بالتحریـک ـ و    : و ممکن است اصلش به معنى عجز باشد ، چنانچه گویند . تفسیر به الزم باشد) 334(

و بعض اهل معرفت گوید . اشدو ایکال امر به غیر الزمه عجز ب) 335(وکله مثل همزه ، اى عاجز یکل امره الى غیره 
  ) 336(التوکل کلۀ االمر کلۀ الى مالکه و التعویل على وکالته : 

: و بعضى گفتـه انـد   . یعنى توکل ، واگذار نمودن جمیع امور است ، به مالک آن و اعتماد نمودن به وکالت او است                   
، یعنى توکل به خدا منقطع شدن بنـده اسـت بـه             انقطاع العبد الیه فى جمیع ما یامله من المخلوقین          : التوکل على اهللا    

التوکل طرح البدن فى العبودیۀ و تعلق القلب : و بعضى از عرفا فرموده اند . خدا در هر چه که امیدوار بود از خالیق   
، یعنى توکل صرف کردن بدن است در عبودیت خدا و پیوند نمودن قلب است به مقام ربوبیت حق                   ) 337(بالربوبیۀ  

  . از این ، بعضى از آن مذکور خواهد شد روایات شریفه نیز راجع به توکل فرموده هایى است که پس و در . 
  

  :در ارکان توکل است : فصل دوم 
  :توکل حاصل نشود ، مگر پس از ایمان به چهار چیز که اینها به منزله ارکان توکل هستند 

  آن محتاج است ، اول ، ایمان به آنکه وکیل عالم است به آنچه که موکل به 
دوم ، ایمان به آنکه او قادر است به رفع احتیاج موکل ، سوم ، آن که بخل ندارد ، چهارم ، آن که محبت و رحمـت                            

  .به موکل دارد
و با اختالل در یکى از این امور ، توکل حاصل نشود و اعتماد به وکیل پیدا نشود ، چه که اگر احتمال دهد که وکیل             

و اگر علم او را بداند ، ولى احتمال دهـد           . اشد ، و محال احتیاج را نداند ، اعتماد به او نتواند کرد            جاهل به امور او ب    
و اگر قدرت او را نیز معتقد باشد و احتمال بخـل در  . با کمال علم ، عاجز باشد از سدّ احتیاج او ، اعتماد به او نکند      

ولى شفقت و رحمت و محبت او را احراز نکرده باشـد ،             و اگر این سه محقق باشد       . او بدهد ، اعتماد حاصل نشود     
  .پس پایه توکل بر این ارکان اربعه قرار داده شده . معتمد به او نشود ، پس توکل حاصل نشود

و این که مذکور داشتیم که ایمان به این امور رکن باب توکل است براى آن است که مجرد اعتقاد و علم را تـاثیر در            
  .این باب نیست 

تفصیل این اجمال آن که ممکن است انسان با علم بحثى برهانى هر یک از این ارکـان را مبـرهن نمـوده و تمـام                          و  
  .مراتب را در تحت میزان عقلى درآورده و اثبات نموده ، ولى این علم برهانى در او به هیچ وجه اثر نکند
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حاطه علمى حق تعالى را به جمیع ذرات وجود چه بسا فیلسوف قوى البرهانى که با علم برهانى بحثى اثبات نموده ا           
، و تمام نشĤت غیب و شهادت را حاضر در محضر حق تعالى مى داند ، و تجرد تامّ حق را به جمیع انواع تجـرد و                           
احاطه قیومى ذات مقدس را با براهین متقنه قطعیه ثابت مى نماید ، ولى این علم قطعى در او اثر نمى کند به طورى                        

لوتى مثال به معصیتى اشتغال داشته باشد ، با آمدن طفل ممیزى حیا نموده و از عمل قبیح منصرف مـى                     که اگر در خ   
شود ، و علمش به حضور حق ، بلکه حضور مالئکۀ اهللا ، بلکه احاطه اولیاء کمل ـ که همه در تحت میزان برهـانى   

 قبایح اعمال منصرف نمى کند ، بـا آن کـه   علمى است ـ براى او حیاء از محضر این مقدسین نمى آورد ، و او را از 
ایـن  . حفظ محضر و احترام حاضر و احترام عظیم و احترام منعم و احترام کامل همه از فطریات عائله انسانى است                     

  .نیست جز آن که علوم رسمیه برهانیه از حظوظ عقل هستند ، و از آنها کیفیت و حالى حاصل نشود
 الشانى که عمر خود را در اثبات سعه احاطه قدرت الهى صرف کرده و مفـاد ال                  و همین طور ، چه بسا حکیم عظیم       

موثّر فى الوجود اال اهللا را به برهان علمى قطعى ثابت نموده ، و دست تصرف موجودات عالیه و دانیه و قواى غیـب                    
را به عجز و نیـاز  و شهادت را از مملکت وجود ـ که خاص ذات مقدس مالک او است ـ کوتاه نموده ، و همه عالم   

را بـه برهـان     ) 338(در درگاه مقدس حق ستوده ، و حقیقت یا ایها الناس انتم الفقراء الى اهللا و اهللا هو الغنى الحمید                     
بحثى مشائى دریافته ، و توحید افعالى را در تحت موازین علمیه درآورده ، با همه وصف ، خود طلـب حاجـات از                        

این نیست جز آن کـه ادراک عقلـى و علـم            . جت به پیشگاه دیگران دراز کند     مخلوق ضعیف فقیر کند ، و دست حا       
برهانى را در احوال قلوب تاثیرى نیست ، و ماوراى این قریه قراى دیگرى و در پـس ایـن شـهر شـهرهاى عـشقى                          

  .است که ماها در خم یک کوچه هستیم 
چه بسا عارف اصطالحى متذوقى کـه الف از  این که ذکر شد ، نه اختصاص به فیلسوف یا حکیم داشته باشد ، بلکه    

  .تجرید و تفرید و توحید و وحدت زند ، به همین درد دچار است 
و چه بسا فقیه و محدث و متعبد بزرگوارى که با آثار و اخبار معصومین ـ علیهم السالم ـ مـانوس و احادیـث بـاب      

و مفاد . لّه را محفوظ است ، و آن را از معادن وحى داندتوکل على اللّه و تفویض الى اللّه و ثقه باللّه و رضا بقضاء ال   
آنها را معتقد و چون علم برهانى متعبد است ، ولى به همین بلیه بزرگ مبتال است ، و این نیست جز آن کـه علـوم                            

یـه  آنها از حدود عقل و نفس تجاوز نکرده و به مرتبه قلب که محل نور ایمان است ، نرسیده ، و تا علوم در ایـن پا                          
  .است ، از آنها احوال قلبیه و حاالت روحیه حاصل نشود

پس کسى که بخواهد به مقام توکل و تفویض و ثقه و تسلیم و دیگر از قسم معامالت ـ بـه حـسب اصـطالح اهـل      
معرفت ـ رسد ، باید از مرتبه علم به مرتبه ایمان تجاوز کند ، و بـه علـوم صـرفه رسـمیه قـانع نـشود ، و ارکـان و         

و طریق تحصیل این معارف و رساندن آنها .  حصول این حقایق را به قلب برساند تا این احوال حاصل شود مقدمات
  .اکنون نیز به طور اجمال مذکور مى داریم ) . 339(را به لوح قلب ، ما پیش از این به طور اجمال ذکر کردیم 

کل را مثال دریافت ، سالک باید همت بگمارد         باید دانست که پس از آن که عقل به طور علم برهانى ، ارکان باب تو               
و آن حاصل نشود ، مگر آن که انتخاب کند شخص مجاهد . که آن حقایقى را که عقل ادراک نموده ، به قلب برساند    

از براى خود در هر شب و روزى ، یک ساعتى را که نفس اشتغالش به عالم طبیعت و کثرت کم است و قلب فـارغ                 
  .ن ساعت فراغت نفس ، مشغول ذکر حق شود با حضور قلب و تفکر در اذکار و اوراد وارده البال است ، پس در آ

ـ در این وقت فراغت قلب ، با ) 340(مثال ذکر شریف ال اله اال اللّه را ـ که بزرگترین اذکار و شریفترین اوراد است  
 این ذکـر شـریف را ، و بـه قلـب بـه طـور       اقبال تام به قلب بخواند به قصد آن که قلب را تعلیم کند ، و تکرار کند        
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. طمانینه و تفکر بخواند ، و قلب را با این ذکر شریف بیدار کند تا آن جا که قلب را حالت تذکّر و رقت پیـدا شـود                           
  .پس به واسطه مدد غیبى ، قلب به ذکر شریف غیبى گویا شود ، و زبان تابع قلب شود

 ظاهریه و باطنیه انجام گیرد در اوقات فراغت ، خود قلـب متـذکر               و چه بسا که اگر مدتى این عمل شریف و آداب          
تـا آن جـا کـه       ) و گاه شود که انسان در خواب است و زبانش به ذکر شریف گویا اسـت               (شود و زبان تَبَع آن شود       

  .نفس با اشتغال به کثرت و طبیعت نیز متذکر توحید و تفرید است 
 و خلوص نیت توام شود ، هیچ اشتغالى او را از ذکر بـاز نـدارد ، و                   و چه بسا که اگر شدت اشتغال با طهارت نفس         

  .نورانیت توحید بر همه امور غلبه کند
و همینطور سعه رحمت و لطف و شفقت حق تعالى را به قلب خود با تذکر شدید و تفکر در رحمتهاى حق تعـالى                        

کم کم قلب نمونه محبت الهى را درک کند ، و هر ـ که از قبل از پیدایش او تا آخر ابد متوجه به او شده ـ برساند ،  
چه تذکر شدیدتر شود ـ خصوصا در اوقات فراغت قلب ـ محبت افزون شود تـا آن جـا کـه حـق تعـالى را از هـر         

  .موجودى به خود رحیم تر و رؤ ف تر بیند ، و حقیقت ارحم الراحمین را به نور بصیرت قلبى ببیند
ه قلب خود برساند با شدت تذکر و ارتیاض قلب تـا آن کـه قلـب مـانوس بـا آن                      و همینطور ارکان دیگر توکل را ب      

پس در این حال لوازم این معارف در باطن جلوه کند ، و نور توکـل و تفـویض و ثقـه و امثـال آن در                           . حقایق شود 
 از آن اسـت ـ   پس ، از منزل معامالت ـ که توکل نیز . ملکوت نفس پیدا شود ، و الیق اغذیه روحیه غیر طبیعیه شود

ترقى به منازل دیگر کند و انقطاع از طبیعت و منزل دنیا روزافزون شود ، و اتـصال بـه حقیقـت و سـرمنزل انـس و           
قدس و عقبى زیادت گردد ، و نور توحید فعلى اوال و نمونه اى از توحیـد اسـمائى و صـفاتى پـس از آن در قلـب        

خودخواهى و خودبینى و انانیّت و انیّت بیشتر منـدک و از هـم              و هر چه جلوه این نور زیاد شود ، جبل           . تجلى کند 
فلمـا  : ریخته تر شود تا آن جا که به جلوه تام ربّ االنسان ، جبل به کلى مندک شود ، و صـعق کلـى حاصـل آیـد                             

  ) 341(تجلّى ربّه للجبل جعله دکا و خرّ موسى صعقا 
لى به چاه ظلمانى طبیعت از همه مقامـات معنـوى و            افسوس که نویسنده متشبث به شاخ و برگ شجره خبیثه و متد           

مدارج کمال انسانى قناعت به چند کلمه اصطالحات بى سر و پا نموده ، و در پیچ و خم مفاهیم بى مغز پوچ ، عمر                         
اهل یقظه و مردم بیدار رخت از جهـان و آنچـه در اوسـت درکـشیده و         . عزیز خود را ضایع نموده و از دست داده          

 آب بیرون بردند ، و به زندگانى انسانى ، نه بلکه حیوۀ الهى نایل شـدند ، و از غـل و زنجیـر طبیعـت                           گلیم خود از  
این رستگارى مطلق ، رستگارى از زندان طبیعت نیز از مراتب آن اسـت  ) . 342(رستگار گردیدند قد افلح المؤمنون  

و حیاۀ دنیـا لغـو اسـت و لهـو و مـا           ) 343(ضون  و الذین هم عن اللغو معر     : ، و لهذا یکى از اوصاف آنها را فرماید          
و ما بیچاره ها چون کرم ابریشم از تار و پود آمـال و آرزو و حـرص و طمـع و    ) . 344(الحیوۀ الدنیا اال لعب و لهو   

  .محبت دنیا و زخارف آن دائما بر خود مى تنیم ، و خود را در این محفظه به هالکت مى رسانیم 
ما دستگیر فرماید ، و رحمت واسعه ذات مقدست شامل حال ما افتادگان شود ، و به هدایت          مگر فیض تو از     ! بارالها

  ) 345. (و توفیق تو راه هدایت و رستگارى از براى ما باز شود انک رؤوف رحیم 
  

  :در تعقیب این باب و موعظت اولوا االلباب است : فصل سوم 
از مـاوراء  ) 347(و بسیط الحقیقۀ کل الکمال      ) 346(ل مجرد عاقل    تو اگر اهل برهان و فلسفه اى ، با برهان ک          ! عزیزا

عوالم غیبیه تا منتهى النهایه عالم حس و شهادت را به علم بسیط احاطى ازلى ، بـى شـایبه کثـرت و تحدیـد و بـى                            
به وصمه حجاب و تقیید ، از ازل تا ابد ، ذرات موجودات را در حضرت علمیه منکشف دانى ـ چنانچه شاید اشاره  
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اال یعلـم مـن خلـق و هـو          : برهان کل مجرد عاقل بلکه یا وجهى بسیط الحقیقۀ کل الکمال باشد قول خداى تعـالى                 
، چنانچه با برهان فلسفى متین دریافتى که تمام ذرات کائنات ازال و ابدا ، عین حـضور پـیش                    ) 348(اللطیف الخبیر   

 که اثبات کند که عالم عین ربط و محض تعلـق اسـت             حق است ، و به آن بیان         حق و عالم بشراشره محضر مقدس       
و عنـده   : به حق ، اثبات علم فعلى حق کنى ، چنانچه اشاره به مراتب علم فعلى در کتاب خدا فرماید در آیه شریفه                       

  ) 349(مفاتح الغیب ال یعلمها اال هو 
احدى و ذاتى و فعلى اثبات علم  و اگر اهل معرفت هستى و مشى به طریقه عرفاء شامخین کنى ، با جلوه احدى و و                 

  .ذاتى و فعلى حق به تمام ذرات موجودات کنى 
و اگر متعبد به کتب آسمانى و کلمات اصحاب وحى و تنزیلى ، به ضرورت همه ادیان ، علم محیط ازلـى را ثابـت                         

ا از قرآن شریف دانى ، و حق ـ جل و عال ـ را عالم ذرات کائنات غایب و حاضر خوانى ، و سعه و احاطه علم او ر  
  ) 350. (دریافتى 

و نیز به هر مرتبه از علم و عرفان یا تعبد و ایمان هستى ، نفوذ قدرت و احاطـه سـلطنت و کمـال مالکیـت و تمـام         
قاهریت و قیومیت ذات مقدسش را ـ علما و برهانا یا شهودا و عرفانا یا تحققا و ایقانا یا تعبدا و ایمانا ـ دریافتى ، و   

تنزیه از نقص و تحدید ، و تسبیح از عیب و تقییـد ، و تبرئـه از جهـات نقـائص و اعـدام و مـسلوبیت از                             نیز او را    
اوصاف زشت و ناهنجار کنى ؛ چون بخل و شح و حسد و حرص و امثال آن که از کمال نقص و تمام عیب بـروز                          

 رحمت و بـسط رحمانیـت و        و نیز سعه  . کند ، و ذات مقدس کمال مطلق و جمال بى حد از آن عارى و برى باشد                
  .کمال جود و تمام نعمت او را نسبت به تمام ممکنات به مشاهده و عیان مى بینى 

  ) 351. (نعمتهاى او ابتدائى و بى سابقه خدمت است 
و جلوه رحمانیت و رحیمیت ذات مقدسش به تمام ممکنات ـ خدمتگزار باشد یا عاصى ، سـعید باشـد یـا شـقى ،      

  ) 352. (ـ مبسوط است مؤمن باشد یا کافر 
رحمانیت مطلقه مر او را است که قبل از پیدایش بشر تمام وسایل حیوۀ ملکى و ملکوتى ، دنیـاوى و آخرتـى او را                         

  .فراهم فرموده ، مواد عالم طبیعت و قواى ملکیه و ملکوتیه را خاضع این انسان سرکش قرار داده 
 انسان را در عین اینکه از انـزل موجـودات طبیعیـه خلـق            رحیمیت تامه کامله ، مخصوص ذات مقدس است که این         

که در صف نعال عوالم قرار گرفته ـ کشت فرموده ، او را  ) 353(فرموده ، و بذر وجود او را در ماده کثیفه این عالم 
  ) 354. (الیق حرکت به اوج کمال غیر متناهى و وصول به مرتبه فناى مطلق قرار داده 

آن روزى که در کتم عدم و چاه نیستى پنهان بودى ، و نه از تو و نه از پدران تـو خبـرى                        ! اى انسان ضعیف بیچاره     
  ) 355(بود نه از درد نشان بود و نه از درد نشان 

  ) 356(هل اتى على االنسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا 
دام دست توانا به تو خلعت هـستى  کدام قدرت کامله و رحمت واسعه تو را از آن ظلمت بى منتهى نجات داد ، و ک             

  !و نعمت کمال و جمال عنایت فرمود ؟
آن روزى که تو را پس از طى مراحل و مراتب به اصالب آباء کشاندند ، و ذراتى کثیف و قذر بودى ، کـدام دسـت        

 ایـن اشـکال عجیبـه     ) 357) (چـه کـسى   (قدرت تو را به رحم امهات هدایت کرد؟ و این مـاده واحـده بـسیطه را ،                   
و این همه نعـم ظـاهره و باطنـه را بـا کـدام               . مرحمت کرد؟ با دام خدمت و عبادت ، الیق صورت انسانیه شدى ،              

و هدایت به صحنه ایـن عـالم        . با کدام جدیت و طلب تو ، تربیتهاى عالم رحم تمام شد           ! جدیت به دست آوردى ؟    
  !شدى ؟
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ـ که بنى نوع خود را درهم مـى درد ـ بـه تـو آن طـور      و با کدام قابلیت و عمل ، دل سخت و سنگین این انسان را  
 جان پـرورش   رحیم و شفیق کرد که با تمام منت ـ پس از آن سختیهاى زائیدن و زحمتها و تعبها ـ تو را به آغوش   

آن خـون کثیـف را چـه کـسى          ! این رحمت و رحمانیت از کیست ، و با کدام طلب و کوشش پیـدا شـده ؟                 ! دهد ؟ 
! ل از آمدن مبدل به شیر لطیف گوارا کرد که مناسبترین غذاها براى معده ضعیف ناتوان تو باشد ؟                  براى تو قب  ) 358(

  !کدام جدیت و کوشش مخلوق این تهیه ها را دید ؟
بزرگتـرین رحمتهـاى الهـى و    ! با کدام لیاقت و جدیت و کوشش ، الیق فرو فرسـتادن وحـى الهـى شـدى ؟              ! عزیزا

آیا کدام کسب و عمل     . ت هدایت به صراط مستقیم و راهنمایى به طرق سعادت است            باالترین نعمتهاى ربانى ، نعم    
بیا کدام لیاقت و عبادت این نعمت بزرگ را براى ما فراهم آورد؟ آیا با چه سابقه خدمتى ما الیق وجود انبیاء عظـام                        

  و سفراى کرام الهى شدیم ؟
از حد احصاء و شماره بیرون است و از طاقت عـدد تحدیـد              و آیا در کدام یک از این نعم ظاهریه و باطنیه الهى که              

  ، بنده اى از بندگان یا مخلوقى از مخلوقات ، دخالت و شرکت داشته و دارد؟) 359(خارج است 
اى انسان محجوب که در نعمتهاى بى سابقه الهى غرق و در رحمتهاى رحمانى و رحیمى فرو رفتى و ولـى نعمـت                       

به حد رشد و تمیز رسیدى ، به هر حشیشى متشبث و به هر پایه سستى معتمد شـوى                   خود را گم کردى ، اکنون که        
  !؟

امروز که باید با تفکر در نعمتها و رحمتهاى الهیه دست طلب را از مخلوق ضعیف کوتاه کنى ، و با نظر بـه الطـاف                          
 رکن رکین رحمت الهى عامه و خاصه حق ـ جل و عال ـ پاى کوشش را از در خانه غیر حق ببرى ، و اعتماد جز به  

نکنى ، چه شده است که از ولى نعم خود غفلت کرده ، و به خود و عمل خود و مخلوق و عمل آنها اعتماد کردى ،   
  و مرتکب چنین شرکى خفى یا جلى شدى ؟

آیا در مملکت حق تعالى ، متصرفى جز خود ذات مقدس یافتى ، یا قاضى الحاجات دیگرى سراغ گرفتى ، یا دست                      
 حق را کوتاه و مغلول مى دانى ، یا نطاق رحمت او را از خود کوتاه مى بینـى ، یـا او را از خـود و احتیـاج                               رحمت

  خود غافل مى پندارى ، یا قدرت و سلطنت او را محدود مى بینى ، یا او را به بخل و غل و شح نسبت مى دهى ؟
تا کى و چند کورى باطن و عمـاى قلبـى   ! ب و گل و اى گرفتار هواهاى نفسانیه و پاى بند آ ! اى نویسنده مرده دل     

  !و تا کى و چند به دامهاى ابلیسى و تسویالت نفسانیه گرفتارى ؟! ؟
لختى از خواب گران برخیز ، و دوبینى و دوخواهى را به کنار گذار ، و نور توحید را به قلب خود برسـان ، و               ! هان  

وح بخوان ، و دست شیاطین جن و انس را از تصرف در مملکت حق            حقیقت ال حول و ال قوۀ اال باللّه را به باطن ر           
یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون          !کوتاه کن ، و چشم طمع از مخلوق ضعیف بیچاره ببر          

 ما قدروا اهللا اللّه لن یخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له و ان یسلبهم الذباب شیئا ال یستنقذوه منه ضعف الطالب و المطلوب  
  ) 360(حق قدره ان اهللا لقوى عزیز 

مـا بیچارگـان ضـعیف از       . قوت و عزت خاص تو است و قدرت و سلطنت منحصر به ذات مقدس تو              ! بار خداوندا 
فرط دل باختگى به دنیا ، دست و پاى خود را گم کردیم ، و از نور فطرت محجوب و مهجور شـدیم ، و فطریـات                           

، و به مخلوقى ضعیف و بینوا که اگر ذبابى طعمه آنها را برباید ، قـدرت بـر اسـترداد آن                      خویش را فراموش کردیم     
ندارند و اگر همه به هم پشت به پشت بدهند تصرف در مورى نتوانند ـ دل دادیم و اعتمـاد کـردیم ، و از سـاحت     

  .قدس تو و توکل به ذات مقدس تو دور افتادیم 
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ائى کن و این چشم دوبین را یک بین فرما ، و جلوه توحید و تفرید و تجریـد را                    این دل هر جائى ما را یکج      ! بارالها
در طور قلب ما متجلى کن ، و جبل انانیت و انیت ما را مندک و فانى فرما ، و ما را به حد فنـا رسـان تـا از رؤیـت           

  .توکل نیز فارغ شویم انّک الولى المفضال 
  

  :توکل است در معرفت بعض مراتب و درجات : فصل چهارم 
  :بدانکه اختالف درجات توکل به اختالفات معرفت به ارکان آن است 

و پیش از این معلوم شد که       ) علما و برهانا  (چنانچه اگر به طریق علم آن ارکان را دریافت ، حکم به لزوم توکل کند                
  ) 361. (این مرتبه را توکل نتوان گفت 

  .م توکل شود ، و این اول مرتبه توکل است و اگر ایمان به ارکان مذکوره آورد صاحب مقا
پس مؤمن چون همه اشیاء را براى خود مخلوق مى داند و خود را براى حق ـ چنانچه شهادت دهد به ایـن مطلـب    

ثم رددنـاه اسـفل     * خود مقام جامعیت انسانى ، که داللت بر آن دارد آیه کریمه لقد خلقنا االنسان فى احسن تقویم                   
یه الـسالم ـ در اشـعار    +)عل (+، قول على ـ  ) 363(مین طور آیه کریمه و علم آدم االسماء کلها و ه) 362(سافلین 

ـ پس تمـام موجـودات عـوالم    ) 364(اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوى العالم االکبرللل : منسوب به آن بزرگوار     
یـابن آدم   :  قدسیات وارد است     غیب و شهادت ، مخلوق براى رساندن این موجود شریف است به مقام خود ، و در                

  ) 365(خلقت االشیاء الجلک و خلقتک االجلى 
پس چون اشیاء را براى خود مخلوق دید ، و کیفیت استعمال موجودات را در صالح نفس خود و در رسـاندن او را        

و بقیـه ارکـان   به کمال الیق خود دریافت ، و حق ـ جل و عال ـ را عالم به استعمال آنها به وجه صـالح دریافـت ،     
  .توکل را به نور ایمان دریافت ؛ توکل به حق کند و ذات مقدس را براى این مقصد بزرگ وکیل خود کند

و چون مرتبه ایمان به حد طمانینه و اطمینان رسید ، تزلزل و اضطراب به گلى ساقط شود ، و دل سکونت به حق و                         
مقام کثرت واقع است ، و از براى غیر حق تـصرفى قایـل              و تا انسان در این حدود است ، در          . تصرف حق پیدا کند   

  .است 
پس چون از این مقام گذشت ، به نور معرفت جلوه اى از جلوات توحید فعلى را دریابد و تصرف دیگر موجودات                      

  .را ساقط کند و چشم دلش از دیگر موجودات به کلى کور شود و به وکالت حق ـ جل و عال ـ روشن شود
قام گذشت ، به مشاهده حضوریه ، جلوه توحید را شهود کند ، و علـل توکـل را دریابـد؛ زیـرا کـه                    و چون از این م    

پس در این مقام ، . توکل اثبات امور است براى خود ، و وکیل خواستن حق است در امورى که راجع به خود است          
رک انگارد؛ که حسنات االبـرار  ترک توکل گوید و امور را به حق راجع کند و توکیل و توکل و وکالت را نقص و ش             

  ) 366(سیĤت المقربین 
کسب ندارد بلکه ترک کسب و تصرف به علت توکل ، از نقصان است و جهل ؛        و باید دانست که توکل ، منافات با         

. زیرا که ترک اعتماد به اسباب است و رجوع اسباب است به مسبب االسباب ، پس با وقوع در اسباب منافات ندارد                     
انها بى زاد و یکى از درجات توکل ـ که آن توکل خاصه است ـ این است که متوکل در بیاب  : و اینکه بعضى گفته اند 

، چنانچه از ابـراهیم الخـواص نقـل کننـد کـه             ) 367(راحله سیر کند و اعتماد به خدا کند براى تصحیح مقام توکل             
در صـحراهاى بـى     : حسین بن منصور او را مالقات کرد که در بادیه سیر مى کند ، پس احوال او را پرسید ، گفـت                       

 توکل به خدا دارم یا نه ؟ حسین گفت تو کـه عمـر خـود را در                   آب و علف سیر مى کنم که خود را امتحان کنم که           
  ) 368! (عمران باطن خود صرف مى کنى ، پس چه وقت به فناء در توحید مى رسى ؟
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این دو مرد ، جاهل به مقام توحید و توکل بودند؛ زیرا که صحراگردى و قلندرى را به مقام توکـل اشـتباه کردنـد و                          
و این از جهـل     . وائى را که حق تعالى عنایت فرموده به خرج توحید و توکل گذاشتند            ترک سعى و از کار انداختن ق      

به مقام توحید و توکل است ؛ زیرا که حقیقت توحید ، در یافتن آن است که تمام تصرفات خلقـى ، حقـى اسـت و               
ا و غیـر  بلى ، احتجاب به کثرت مخالف توحید است ، و آن صـحر     . رؤیت جمال جمیل حق در مرآت کثرت است         

  .صحرا ندارد
پس سالک الى اهللا براى تصحیح مقام توکل باید به نور معرفت ، از اسباب ظاهره منقطـع شـود و از اسـباب ظـاهره                        

  .طلب حاجت نکند ؛ تنه ترک عمل کند
ض التوکل مع اسقاط الطلب و غ     : و الدرجۀ الثانیۀ    : مقصود خواجه عارف انصارى نیز از اینکه فرماید         : و توان گفت    

غیـر از   ) 370(همین است که مذکور شد؛ گر چه شارح قاسانى          ) 369(العین عن السبب اجتهادا فى تصحیح التوکل        
بالجمله اجمال در طلب و سعى در حاجات خود و مؤمنین منافات با توکل ندارد ،                ) . 371(آن فهمیده و شرح کرده      

  .چنانچه معلوم شد
  

عقل و از لوازم فطرت مخموره است ، و اشاره به معنى حرص و اینکـه از                 در بیان آنکه توکل از جنود       : فصل پنجم   
  :جنود جهل و ابلیس و از لوازم فطرت محجوبه است 

بدانکه یکى از لطایف و حقایقى که در فطرت تمام عائله بشرى ، به قلـم قـدرت ازلـى ، ثبـت و از احکـام فطـرت            
  .مخموره است ، فطرت افتقار است 

میع سلسله بشر ـ بى استثناء احدى از آحاد ـ بى اختالف رائـى از آراء ، خـود را بـه هویـت       و آن چنان است که ج
فرضـا اگـر   . ذاتیه و به حسب اصل وجود و کمال وجود محتاج و مفتقر ، و حقیقت خـود را متعلـق و مـرتبط بینـد      

د افتقـار و احتیـاج خـود را         سلسله غیر متناهیه اى از آنها تشکیل شود جمیع آحاد سلسله غیر متناهیه به لسان واحـ                
  .اعالم و اظهار کنند ، بلکه این حکم سازى و جارى در تمام موجودات ممکنه عالم است 

چنانچه اگر سلسله هائى غیر متناهیه از حیوان و نبات و جماد و معدن و عنصر در عالم تشکیل شود ، و فرضا کسى        
ار وجود ، مستقل و مستغنى هستید ، همـه بـه لـسان ذاتـى                شما در وجود و کمال وجود و آث       : از آنها سؤال کند که      

پس از این ، اگر کسى از این سلسله هاى غیر متناهیـه از  . ما محتاج و مفتاق و مفتقر و مرتبط هستیم   : فطرى گویند   
  :موجودات ، فرضا به طور احاطه و استغراق سؤ ال کند 
یه از اشـقیاء و اى سلـسله غیـر متناهیـه از حیوانـات ، و اى                  اى سلسله غیر متناهیه از سعداء و اى سلسله غیر متناه          

سلسله غیر متناهیه نبات و معدن و عنصر و جن و مالئکه و امثال آن ـ هر چه در وهـم و خیـال و عقـل از سلـسله      
  ممکنات آید ـ ، آیا شما محتاج به چه موجودى هستید؟

ماها محتاجیم به موجودى که چـون خـود   : تى گویند همه آن آحاد سلسله ها به زبان گویاى فطرى و لسان واحد ذا           
ما محتاج و مفتقر نباشد ، و ما مستظل از کاملى هستیم که چون خود ما سلسله ممکنات ، مـستظل بـه غیـر نباشـد؛                           

آن کس که از خود چیزى ندارد ، و خود در ذات و صفات و افعال استقالل ندارد                  . بلکه مستقل و تمام و کامل باشد      
ه جهات و جودیه محتاج و مفتقر است ، نتواند رفع احتیاج ما کند ، و سد خلت و طرد اعدام از ما کند و                         ، و در هم   

  :همه این شعر را که از لسان فطرت صادر شده ، به لسان حال و ذات و فطرت مى خوانند 
  ذات نایافته از هستى ، بخش   

   کى تواند که شود هستى بخش  
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صیل دهیم و حکم آن را توضیح دهیم ، جمیع اسماء و صفات که در دار تحقق موجود          و اگر این فطرت را قدرى تف      
پس از لوازم آن فطرت ، رجاء و خـوف و  . است و از کماالت مطلقه است ، براى ذات مقدس غنى مطلق ثابت شود  

  .توکل و تسلیم و ثقه و امثال آن پیدا شود
 و احتیاج او فطرى و جبلى است ، و توکل از جنود عقل              پس معلوم شد توجه ناقص به کامل مطلق براى رفع نقص          

  .و از لوازم فطرت مخموره است 
و چون حقیقت حرص ، عبارت است از شدت توقان نفس به دنیا و شؤون آن ، و کثرت تمسک به اسباب و توجه                        

و قـدرت کاملـه و   خود آن الزم جهل به مقام مقدس حق ـ جل و عال ـ   . قلب به اهل دنیا و کثرات الزمه آن است 
عطوفت و رحمت آن است پس چون محتجب از حق است و متوجه به اسباب عادیه و نظر استقالل به اسباب دارد                      

  .، متشبث به آنها شود ـ عمال و قلبا ـ و منقطع از حق گردد
ن روا  و چون از اسباب عادیـه حاجـت آ        . پس طمانینه و وثوق از نفس برود و اضطراب و تزلزل جایگزین آن گردد             

نشود و آتش روشن آن خاموش نگردد ، حالت اضطراب و توقان و تمسک و تشبث به دنیا و اهل آن ، روز افـزون                         
  .شود تا آنجا که انسان را به کلى در دنیا فرود برد و غرق کند

و معلوم است خود حرص و الزم و ملزوم آن از احتجاب فطرت و از جنود جهل و ابلیس است ، و خود آن شـر و                    
از لوازم شر است و منتهى به شر شود ، و کمتر چیزى انسان را مثل آن بـه دنیـا نزدیـک کنـد ، و از حـق تعـالى و                                 

  .تمسک به ذات مقدسش دور و مهجور نماید
  

  :در مدح توکل و ذم حرص از طریق نقل : فصل ششم 
  : خداى تعالى در سوره انفال فرماید در وصف مؤمنین مى فرماید 

 ـ الـى ان   #الذین اذا ذکر اهللا و جلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و على ربهم یتوکلونانما المؤمنون 
  ) 372. (قال ـ اولئک هم المؤمنون حقا 

مؤمنان آنهائى هستند که داراى این چنـد صـفت باشـند و غیـر اینهـا مـؤمن       ) : فرموده(خداى تعالى به طریق حصر   
  .نیستند

ست که بر پروردگار خود اعتماد و توکل کنند ، و کارهاى خود را واگذار به او کنند ، و دلبستگى به از آن جمله آن ا    
پس آنان که دل خود را به دیگرى دهند ، و نقطه اعتمادشـان بـه موجـود دیگـر جـز ذات               . ذات مقدس او پیدا کنند    

گشایش کار خود را از غیر حـق طلـب   مقدس حق باشد ، و در امور حود چشم امید به کسى دیگر داشته باشند ، و                
و این آیه شـریفه و آیـات شـریفه دیگـر کـه بـر ایـن                 . کنند ، آنها از حقیقت ایمان تهى و از نور ایمان خالى هستند            

شاهد بر آن است که پیش از این مذکور داشتیم که انسان تا به مدینه ایمان نرسـد ، بـه مقـام                       ) 373(مضمون هستند   
  ) 374. (توکل نایل نگردد

  ) 375(اهللا ال اله اال هو و على اهللا فلیتوکل المؤمنون : و در سوره مبارکه تغابن فرماید 
و اینکه کلمه شریفه توحید را توطئه قرار داده و پس از آن امر فرموده با تاکید که مؤ منین بـر خـداى تعـالى توکـل                          

ذا مؤمنین را که در آیه سابقه از خواص آنها توکل           کنند ، اشاره ممکن است باشد به مرتبه باالترى از مقام اول ، و له              
و شاید این ذکر کلمه توحید اشاره بـه آن باشـد ـ    . على اهللا را قرار داده بود ، در این آیه شریفه امر به توکل فرموده 

جلوه که سابقا مذکور شد ـ که پس از مقام ایمان و کمال آن جلوه توحید فعلى در قلب سالک ظاهر شود ، و به این 
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دریابد که الوهیتو تصرفى از براى موجودى از موجودات نیست در مملکت حق تعالى ، و او است یگانه متصرف و                     
  .مؤ ثر در امور ، و غیر او ضار و نافعى در عالم وجود نیست پس به مرتبه باالترى از توکل رسد

  : و در سوره مبارکه آل عمران در ضمن خطاب به رسول خدا فرماید 
  ) 376. (عزمت فتوکل على اهللا ان اهللا یحب المتوکلین فاذا 

 از  و این مرتبه باالترین مقام توکل شاید که ما پیش از این مذکور نداشتیم و آن توکلى است که از براى ساکل پـس                     
مقام فناى کلى و رجوع به مملکت خود و بقاى باهللا دست دهد ، و سالک در این مقام در عین حـال کـه در کثـرت                  

اقع است ، در توحید جمع مستغرق است و در عین حال که تصرفات موجودات را تفـصیال مـى بینـد ، جـز حـق         و
ان اهللا یحب : تعالى موجودى را متصرف نمى بیند و لهذا حق تعالى امر فرموده رسول خدا را به این مرتبه و فرموده          

  .المتوکلین و مرتبه محبوبیت براى متوکلین ثابت فرموده 
  :احادیث از طریق اهل بیت عصمت و طهارت و اما 

از آن جمله روایت فرموده شیخ بزرگوار ثقۀ االسالم کلینى ـ رحمه اهللا ـ به اسناد خود از حضرت صادق ـ سالم اهللا    
  :علیه ـ قال 

  ) 377(ان الغنى و العز یجوالن فاذا ظفرا بموضع التوکل اوطنا 
کسى که روى نیاز بـه درگـاه غنـى          .  به اعتماد و توکل به حق است         آرى ، غنا و بى نیازى و عزت نفس و کمال آن           

مطلق آورد ، و دلبستگى به ذات مقدس حق تعالى پیدا کرد ، و چشم طمع از مخلوق فقیـر و نیازمنـد پوشـید ، بـى            
  .نیازى و غناى از مخلوق در قلب او جایگزین شود ، و عزت و بزرگوارى در دل او وطن کند

خداى تعالى فرماید   .  ذلت و عجز و منت از حرص و طمع و امیدوارى به مخلوق ضعیف است                 چنانچه تمام فقر و   
 :  

  ) 378. (و من یتوکل على اهللا فهو حسبه 
  .خداى تعالى بس است براى کسى که توکل به او کند

  .متوکل را مقطع از مخلوق فرموده و این غایت عزت و عظمت نفس و غناى از دیگران است 
  : خود از حضرت صادق ـ علیه السالم ـ نقل فرموده و هم به سند

من اعطى الدعاء اعطى االجابۀ و من اعطى الشکر اعطى الزیادۀ و من اعطـى التوکـل                 . من اعطى ثالثا یمنع ثالثا    : قال  
لـئن شـکرتم   : و مـن یتوکـل علـى اهللا فهـو حـسبه و قـال       : اتلوت کتاب اهللا ـ عز و جل ـ   : اعطى الکفایۀ ، ثم قال 

  ) 379(ادعونى استجب لکم ؟ : زیدنکم و قال ال
  :و از حضرت موسى بن جعفر ـ سالم اهللا علیه ـ نقل نموده 

التوکل على اهللا درجات ، منهـا ان  : سالته عن قول اهللا ـ عز و جل و من یتوکل على اهللا فهو حسبه فقال  :قال الراوى 
اضیا ، تعلم انه ال یالوک خیرا و فضال ، و تعلم ان الحکم              تتوکل على اهللا فى امورک کلها ، فما فعل بک ، کنت عنه ر             

  ) 380(فى ذلک له ، فتوکل على اهللا بتفویض ذلک الیه وثق به فیها و فى غیرها 
  

یکى آن که انسان بداند ، : در این حدیث شریف دو رکن از ارکان توکل را که اعتقاد به آن مشکلتر بوده ذکر فرموده      
دیگر آن که فرمان در همه امور ، با حق تعالى است ، و او               . د در رساندن فضل و خیر به او       خداى تعالى کوتاهى نکن   

بلکه شـاید تـصریحا و   . است صاحب قدرت کامله محیطه و مجارى جمیع امور به دست حق ـ جل و عال ـ است   
ر دست حق تعالى باشـد آن  تلویحا به همه ارکان توکل اشاره فرموده باشد ، زیرا که الزمه آن که مجارى همه امور د        
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است که عالم به همه امور باشد ، و الزمه کوتاهى نکردن در حق بنده آن اسـت کـه بخـل و منـع در او راه نداشـته                              
  .باشد

  
  :و در مستدرک وسایل از جفریات ، سند به حضرت امیرالمؤمنین ـ علیه السالم ـ رساند 

. ، و التفویض الیـه ، و التـسلیم المـر اهللا تعـالى ، و الرضـا بقـضاء اهللا                      التوکل على اهللا    : االیمان له ارکان اربعۀ     : قال  
)381 (  

چنانچه پیشتر (باید دانست که ایمان ، به یک مرتبه ، پایه و رکن این قبیل ملکات نفسانیه و احوال فاضله قلبیه است          
 حـسب حقیقـت ـ بـا داشـتن ایـن       ، همین طور این امور ارکان ایمانند ، و ایمان محفوظ ماند ـ به ) 382) (ذکر شد

معنویات ، به این معنى که یک مرتبه از ایمان این ملکات را آورد ، و چون این ملکات و فـضایل در نفـس حاصـل                           
و مرتبه باالتر از ایمـان ، مرتبـه کـاملتر از ایـن              . شد و رسوخ پیدا کرد ، انسان را به مرتبه کاملتر از ایمان ترقى دهد              

و به این بیـان جمـع بـین بـسیارى از آیـات              . بر مرتبه دیگر معتمد است      ) اى(ور هر مرتبه    و همین ط  . فضایل آورد 
  .شریفه شود ، و همین طور جمع بین بسیارى از اخبار شریفه گردد

  :و در کتاب مستدرک عن ابى بصیر عن الصادق ـ علیه السالم ـ قال 
ان ال : فما حد الیقـین ؟ قـال   : قلت . الیقین : توکل ؟ قال و ما حد ال  : فقلت  : قال  . ما من شى ء اال و له حد       : قال لى   

  ) 383. (یخاف مع اهللا شیئا
و در این جا شاید مقصود آن است که توکل منتهى شود به یقین ، و             . حد شى ء آن است که شى ء به آن منتهى شود           

 حق ضارّ و نافعى و مؤ ثـر و          صاحب توکل داراى مقام یقین شود ، چنانچه یقین منتهى شود به توحید فعلى که غیر               
و شاید مقصود آن باشد که توکل محفوف و محدود به یقین است و بى تحقق یقین ، توکل به حقیقت                 . مقدرى نبیند 

و شـاید بـه حـسب       . محقق نشود ، چنانچه یقین به حقیقت ثمره توحید است و محفـوف و محـدود بـه آن اسـت                      
  .اختالف درجات هر یک از دو معنى درست باشد

  .و هم در مستدرک از ابوذر ـ رحمه اهللا ـ روایت نموده 
) 384(ان سـرک ان تکـون اقـوى النـاس ، فتوکـل علـى اهللا       ! یا ابـاذر : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا علیه و آله ـ   : قال 

  .الحدیث 
  ) 385(من احب ان یکون اتقى الناس فلیتوکل على اهللا : و فیه عن النبى ـ صلى اهللا علیه و آله ـ قال 

الیاس مـن المخلـوقین ، و ان یعلـم ان    : و سال النبى ـ صلى اهللا علیه و آله ـ جبرئیل عن تفسیر التوکل فقال   : و فیه 
  ) 386(المخلوق ال یضر و ال ینفع و ال یعطى و ال یمنع 

 که انـسان    و این تفسیر به یکى از لوازم ذهنى توکل است که از مقدمات حصول آن نیز هست خارجا ، به این معنى                     
تا ترک توجه به مخلوق نکند ، و سفر از منزل طبیت و کثرت نکند ، توجه به حق در قلبش محکم نشود و به منزل                          

  .روحانیت و وحدت و اصل نشود
و فیه عن ارشاد القلوب ، عن امیرالمؤمنین ـ علیه السالم ـ عن رسول اهللا ـ صلى اهللا علیه و آله ـ فى خبـر المعـراج       

یا احمد لیس شى ء افضل عنـدى مـن التوکـل علـى و     : ا رب اى االعمال افضل ؟ فقال اهللا ـ عز و جل ـ   ی: انه قال 
  ) 387. (الرضا بما قسمت 
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و ما این باب را این جا ختم مى کنیم و از خداى تعالى توفیـق حـصول                  ) . 388(و احادیث در این باب بسیار است        
و مـن یتوکـل   . ـ ایکال امر مى کنیم ، در طى این مراحل بى پایـان   این خاصه را خواستاریم ، و به حق ـ جل و عال 

  ) 389(على اهللا فهو حسبه ان اهللا بالغ امره قد جعل اهللا لکل شى ء قدرا 
  

  تتمۀ
و آن یکـى از     . و چون حقیقت توکل و مدایح آن معلوم شد ، حرص که ضد آن است و ذمائم آن نیـز معلـوم شـود                       

و آن از .  که کمتر دامى از دامهاى ابلیس در بنـى آدم مثـل آن مـورد تـاثیر اسـت                جنود بزرگ جهل است و ابلیس ،      
جهل به حق و توحید و اسماء و صفات و مجارى قضاى الهى حاصل شود و صـاحب ایـن خلـق زشـت و خاصـه        
. مهلکه از حق تعالى و قدرت و نعمتهاى او غافل است ، و به مسلک اهل معرفت در حد شرک و کفر داخل اسـت               

چنانچـه سـابقا مـذکور     ( چون تمام مقدمات و پایه هاى او بر جهل نهاده شده و جهل خود احتجاب فطرت است                   و
  .، از این جهت آن از لوازم فطرت محجوبه و از جنود جهل به شمار مى رود) شد

ارف آن را در    و این خلق فاسد انسان را به طورى به دنیا متوجه کند ، و ریشه حب دنیا را در دل محکم کند ، و زخ                        
قلب تزئین کند و جلوه دهد ، و مورث اخالق و اعمال ناهنجار دیگر گردد ، چون بخـل و طمـع و غـضب و منـع                            
حقوق واجبه الهیه و قطیعه رحم و ترک صله اخوان مؤمنین و امثال آن که هـر یـک خـود سـببى مـستقل اسـت در               

  .هالکت انسان 
  که در این باب وارد است ، مذکور مـى داریـم ، بلکـه نفـس     ) اى(فه و ما اکنون بعضى از آیات کریمه و اخبار شری       

از ) اى(خداى تعالى ، در سـوره مبارکـه معـارج ، پـس از آن کـه شـمه       . حریص به دنیا را از آن تنبهى حاصل شود        
وب مـى   احوال و اهوال قیامت را ذکر مى فرماید ، به بیانى که دل اشخاص بیدار را مى شکافد و فؤ اد مـؤمنین را ذ                        

  : کند مى فرماید 
اذا مـسه الـشر   * ان االنسان خلق هلوعـا  * و جمع فاوعى * تدعو من ادبر و تولى * نزاعۀ للشوى  * کال آنها لظى    

  ) 390. (و اذا مسه الخیر منوعا* جزوعا 
 آن پوشـانید ،     این کالم معجز نظام را نتوان به نطاق بیان در آورد ، و لباس ترجمه به قامت قیامت                 ! سبحانه و تعالى    

  .چه که به هر بیانى درآید ، از لطافت آن و تاثیرش در نفس کاسته شود
کال مربوط به آیات سابقه است ، یعنى هرگز انسان را در آن روز هولناک چیزى نتوان از عذاب نجات دهد ، گر چه                    

  .زن و فرزند و هر چه در عالم است ، فدا دهد
ن شعله ، گوشت و پوست و عصب و عروق را از استخوان مى ریزد ، دائما ،                  همانا آتش جهنم شعله ور است و با آ        

  .پس مى روید
آن شعله به خود دعوت مى کند آنهایى را که از حق رو برگردان شدند و پشت کردند و جمع کردند مال و منـال را                          

  .و خزینه کردند
 چون خبرى رسد ، منـع کنـد و حقـوق            و. چون به او شرى رسد ، جزع کند       . همانا انسان بسیار حریص خلق شده       

  .الهى و خلقى را ندهد
ان : و باید دانست که چون فطرت محجوبه ، چون طبیعت ثانویه شده است از براى انسان ، از ایـن جهـت فرمـوده                     

  .و این منافات با خلق فطرت بر سالمت ندارد ، چنانچه واضح است ) 391(االنسان خلق هلوعا 
  .باب بسیار است ، و ما به ذکر کمى از آن قناعت کنیم و روایات شریفه در این 
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مثل الحریص على الدنیا مثـل دودۀ  : قال ابوجعفر ـ علیه السالم ـ   : کافى باسناده عن ابى عبداهللا ـ علیه السالم ـ قال   
اغنـى  : داهللا  و قـال ابـو عبـ      : قال  . القز کلما ازدادت من القز على نفسه الفا کان ابعد لها من الخروج حتى تموت غما               

  ) 392(الغنى من لم یکن للحرص اسیرا 
مثل حریص به دنیا همچون کرم ابریشم است ، هر چه به خود بیشتر بپیچد ، از خارج شدن دورتر شود    : مى فرماید   

  .بى نیازترین بى نیازان کسى است که اسیر حرص نباشد: و حضرت صادق فرمود . ، تا آن که بمیرد
: حریص از دو خصلت محروم و مالزم دو خصلت اسـت            : وسایل منقول است که فرمود      و از حضرت صادق ، در       

  ) 393. (محروم از قناعت است ، پس راحتى ار او سلب شود ، و محروم از رضا است ، پس یقین از او مفتقد گردد
د پـسر آدم و دو  پیر مى شو: و در مستدرک وسایل سند به حضرت رسول ـ صلى اهللا علیه و آله ـ رساند که فرمود   

  ) 394. (حرص بر مال و حرص بر عمر: خصلت در او جوان شود 
: چه ذلتى از هر چیز ذلتش بیشتر است ؟ فرمـود  : و از حضرت امیر ـ علیه السالم ـ منقول است که از او سؤال شد   

  ) 395. (حرص بر دنیا
  : للحسین ـ علیه السالم ـ و عن تحف العقول عن امیرالمؤمنین ـ علیه السالم ـ انه قال فى وصیته

. و الشره جـامع لمـساوى العیـوب         . الحرص مفتاح التعب ، و مطیۀ النصب ، و داع الى التقحم فى الذنوب               ! اى بنى   
)396 (  
  

  مقصد دهم و یازدهم در رافت و رحمت و ضد آنها است که قسوت و غضب است 
  :فصل اول مقصود از رافت و قسوت 

الرافـۀ ارق  : مال رحمت دانند ، و گویند رقیقتر از رحمت است ، چنانچه جوهرى گوید اهل لغت و ادب رافت را ک 
  ) 398(الرؤوف شدید الرحمۀ ، و الرافۀ ارق من الرحمۀ : و در مجمع گوید ) 397. (من الرحمۀ 

 و  رحمۀ و رافت متقارب هستند ، چنانچه ضد آنها نیـز کـه قـسوت              : و بعض اهل تحقیق و فلسفه فرموده است که          
  .و دو تاى اول تفسیر شده اند به رقت قلب . غضب است همینطور است 

و گوئى رحمت ، حال قلب معنوى ـ یعنى نفس ـ است ، و رافت ، حال قلب جسمانى است ، زیرا کـه بـراى روح     
و همینطور غضب ، حال نفس است ، و قسوۀ حال قلـب             . که عقل است ، مظاهر و منازلى است ، مثل نفس و بدن              

  ) 400 (#.انتهى کالمه مترجما) 399. (وبرى است صن
رافت و قسوۀ حال قلب جسمانى صنوبرى است ، در ظاهر درست نیاید ، زیرا کـه ایـن دو                : و این که فرموده است      

. از امور معنویه غیر جسمانیه مالزم با ادراک یا متقوم به ادراک است که از افق جسم و جسمانى بعید و منزه اسـت                         
د آن است که رافت به افق جسمانیت ، نزدیکتر از رحمت است ، و به عبارت دیگر ، رحمت از صـفات                       لکن مقصو 

نفس است در وجهه غیبیه ملکوتیه آن ، و رافت از صفات آن است در وجه ظاهره آن ، که تعبیر از آن به مقام صدر                          
  .توان کرد

با انفعال است دخالت ندارد ، بکله این حقـایق          و باید دانست که در حقیقت رحمت و رافت ، معنى رقت که مالزم               
چنانچـه  . چون سایر حقایق وجودیه به حسب اختالف نشئات و مراتب و منازل ، احکام آنهـا بـالعرض فـرق کنـد                     

حقیقت علم و قدرت و حیوۀ ـ که از اصول اوصاف کمالیه وجودیه است ـ به حسب منازل و مراحل صعود و نزول  
ز مرتبه علم و قدرت و حیوۀ ذاتیه واجبه قدیمه قیومیه ، تـا مرتبـه نازلـه انفعالیـه تجددیـه                      ، احکامشان فرق دارد ، ا     

  .حادثه متقومه به غیر
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و این اختالف از توابع اختالف حقیقت وجود و عرض عریضى که در آن حقیقت اسـت ، مـى باشـد ، چنانچـه در                         
  ) 401. (محل خود مقرر و مبرهن است 

رافت و عطوفت و امثال آن به حسب نشئات وجود و درجات نزول و صعود ، مختلف                 بنابراین ، حقیقت رحمت و      
  .الحکم و االثر شود ، چنانچه در نشئه نازله طبیعت مالزم با انفعال و تاثر است 

  :و این مالزم نیست که حکم آن در تمام نشئات چنین باشد تا آن که محتاج باشیم 
  .ـ تعالى شانه ـ اجراء مى شود ، تاویل کنیم به ترتیب آثاراین قبیل اسماء را که بر ذات مقدس حق 

معنى رافت حق تعالى و عطوفت او ، معامله نمودن آن ذات مقدس است بـا مـؤمنین ، معاملـه رافـت و                        : یا بگوئیم   
  .عطوفت 

  .و هیمن طور نسبت به مقابالت اسماء جمالى 
و عجب آن است که محقق بزرگ و فیلسوف کبیـر ،            . ت  و این تاویالت عالوه بر برودت ، مخالف با برهان نیز هس           

  : جناب صدرالمتالهین ـ قدس سره ـ در این مقام این تاویل بارد را فرموده ، چنانچه در شرح اصول کافى فرماید 
و اذا وصف اهللا بالرافۀ و الرحمۀ ـ فان من اسمائه الرؤوف الرحیم ـ کان اتصافه بهما على وجـه اعلـى و اشـرف ، و      

  ) 402. (و کذا نسبۀ الغضب الیه باعتبار ما یصدر عنه فى حق اعدائه .  باعتبار المظاهر و االثارکان
اتصاف ذات مقدس به وجه اعلى و اشرف است ، اشاره به همان             : گرچه ممکن است مقصود ایشان از این که گوید          

اشاره به وجه دیگرى باشد ، بـه سـبیل          ... رو کان باعتبار المظاه   : و قول دیگرشان که گویند      . باشد که ما ذکر کردیم      
  .مماشات با قوم 

  .او کان عوض و کان باشد ، واالمر سهل : بنابراین ، خوب بود عبارت 
  

  :در بیان تاثیر رافت : فصل دوم 
بدان که رحمت و رافت و عطوفت و امثال آن ، که از جلوه هاى اسماء جمالیه الهیه است ، خداى ـ تبارک و تعالى  

ه حیوان مطلقا و به انسان بالخصوص ، مرحمت فرموده ، براى حفظ انواع حیوانیـه و حفـظ نـوع و نظـام عائلـه                       ـ ب 
  .از رحمت رحمانیه است که نظام عالم وجود ، مطلقا بر پایه آن نهاده شده ) اى(و این جلوه . انسانى 

و بـا ایـن     . تماعى گـسیخته مـى شـد      و اگر این رحمت و عطوفت در حیوان و انسان نبود ، رشته حیات فردى و اج                
رحمت و عطوفت ، حیوان حفظ و حضانت اوالد خود ، و انسان حراست از عائلـه خـود ، و سـلطان عـادل حفـظ                     

اگر این رحمت و شفقت و رافت نبود ، هیچ مادرى تحمل مشقتها و زحمتهـاى فـوق العـاده                    . مملکت خود مى کند   
افت الهى است که قلوب را بـه خـود مجـذوب نمـوده ، و بـالفطره                  و این جذبه رحمت و ر     . اوالد خود را نمى کرد    

  .حفظ نظام عالم را مى فرماید
این رحمت و رافت است که معلمین روحانى و انبیاء عظام و اولیاء کرام و علماء بـاهللا را بـه آن مـشقتها و زحمتهـا          

وحى الهى و کتاب شـریف آسـمانى ،         بلکه نزول   . اندازد ، براى سعادت نوع خود و خوشبختى دائمى عائله انسانى            
صورت رحمت و رافت الهیه است در عالم ملک ، بلکه تمام حـدود و تعزیـرات و قـصاص و امثـال آن ، حقیقـت                         

 حیـوۀ یـا اولـى االلبـاب      فـى القـصاص   ) لکم(و : رحمت و رافت است که در صورت غضب و انتقام جلوه نموده             
اگر تخلیصاتى  . براى کسانى که لیاقت رسیدن به سعادت دارند       ، بلکه جهنم رحمتى است در صورت غضب         ) 403(

  . نمى دیدند و تطهیراتى که در جهنم مى شود نبود ، هرگز روى سعادت را آن اشخاص 
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کسى که قلب او از رافت و رحمت به بندگان خدا خالى باشد ، او را باید از مسلک این جمعیـت خـارج                        : بالجمله  
  .بشرى محروم نمودکرد و از حق دخول در عائله 

  ) 404. (بسط بساط وجود و کمال وجود به اسم رحمان و رحیم است : اهل معرفت فرمایند 
و رحمتـى   : و این دو اسم شریف از امهات اسماء و اسماء محیطه واسـعه اسـت ، چنانچـه در کریمـه الهیـه اسـت                          

  ) 406. (ربنا وسعت کل شى ء رحمۀ و علما: ، و فرماید ) 405(وسعت کل شى ء 
، این دو اسم بزرگ تابع اسم اعظم قرار داده شده است ، اشاره              ) 407(و از این جهت است که در مفتاح کتاب الهى           

و از ایـن بـاب ، اهـل    . به آن که مفتاح وجود حقیقت رحمت رحمانیه و رحیمیه است ، و رحمت سابق بر غـضب   
   )408. (بسم اهللا الرحمن الرحیم ظهر الوجود: معرفت گویند 

این اسم رحمت که شعب آن رافت و عطوفت و امثال آن از اسماء صفاتیه و افعالیه است ـ کـه حـق تعـالى بیـشتر      
خود را به آن معرفى فرموده ، و در هر یک از سور قرآنیه آن را تکرار فرموده تا دلبستگى بندگان به رحمت واسـعه                         

  . تربیت نفوس و نرم شدن قلوب قاسیه شودآن ذات مقدس روز افزون شود ، و دلبستگس به رحمت حق منشا
با هیچ چیز مثل بسط رحمت و رافت و طح دوستى و مودت نمى توان دل مـردم را بـه دسـت آورد ، و آنهـا را از                              

و لهذا ، انبیاء عظام مظاهر رحمت حق ـ جل و عال ـ هستند ، چنانچـه خـداى تعـالى      . سرکشى و طغیان بازداشت 
  : علیه و آله ـ را فرموده در آخر سوره توبه ـ که خود سوره غضب است ـ به این نحومعرفى رسول اکرم ـ صلى اهللا

  ) 409. (لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم 
  : و در شدت شفقت و رافت آن بزرگوار بر همه عائله بشرى بس است آیه شریفه اول سوره شعراء که فرماید 

  ) 410. (لعلک باخع نفسک اال یکونوا مؤمنین 
  : و در اوائل سوره کهف که فرماید 

  ) 411. (فلعلک باخع نفسک على آثارهم ان لم یؤ منوا بهذا الحدیث اسفا
تاسف به حال کفار و جاحدین حق و عالقه مندى به سعادت بندگان خدا کار را چقدر به رسول خدا ـ  ! سبحان اهللا 

 و آله ـ تنگ نموده که خداى تعالى او را تسلیت دهد ، و دل لطیف او را نگهـدارى کنـد کـه مبـادا از      صلى اهللا علیه
و نیـز خـداى تعـالى ،    . شدت هم و حزن به حال این جاهالن بدبخت ، دل آن بزرگوار پاره شود ، و قالب تهى کند      

  : ا که فرماید مؤمنین را به این صفت شریف ، توصیف فرماید در سوره مبارکه فتح ، آن ج
  ) 412. (محمد رسول اهللا و الذین معه اشداء على الکفار رحماء بینهم االیۀ 

  .و روایات شریفه راجع به این اوصاف شریفه ، بسیار وارد است ، و ما به ذکر بعض آنها قناعت مى کنیم 
  :در کتاب شریف وسایل ، در کتاب حج از کتاب شریف کافى ، سند به حضرت صادق رساند 

اتقوا اهللا و کونوا اخوۀ بررۀ ، متحابین فى اهللا ، متواصلین متراحمین ، تزاوروا و تالقوا و تـذاکروا                    : انه یقول الصحابه    
  ) 413. (امرنا و احیوه 

  :و باسناده عن ابى عبداهللا قال 
 ، و تعـاطف بعـضهم       یحق على المسلمین االجتهاد فى التواصل ، و التعاون على التعاطف ، و المواساۀ الهل الحاجـۀ                

رحماء بینهم ، متراحمین مغتمین لما غاب عنکم من امـرهم ،  : على بعضى حتى تکونوا کما امرکم اهللا ـ عز و جل ـ   
  ) 414. (على ما مضى علیه معشر االنصار على عهد رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله 
قال رسول اهللا ، ان اهللا ـ عز و جـل ـ    : قال و از مجالس شیخ عظیم الشان الحسن بن محمد الطوسى بسنده عن على 

  ) 415(رحیم یحب کل رحیم 
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  :العالمۀ الحلى فى الرسالۀ السعدیۀ عن رسول اهللا ـ صلى اهللا علیه و آله ـ انه قال : و در مستدرک وسایل است 
لیس الذى یرحم نفسه و      : یا رسول اهللا کلنا رحیم ؟ قال      : قالوا  . والذى نفسى بیده ال یضع اهللا الرحمۀ اال على رحیم           

قال ـ تعالى ـ ان کنـتم تریـدون رحمتـى      : و قال ـ صلى اهللا علیه و آله ـ   . اهله خاصۀ ، ولکن الذى یرحم المسلمین 
  ) 416. (فارحموا

  :و از جعفریات از رسول خدا حدیث کرده ، انه قال 
  ) 417. (من ال یرحم الناس ال یرحمه اهللا 

  :، قال ) صلى اهللا علیه و آله(ل اهللا و عن عوالى الاللى عن رسو
  ) 418. (الراحمون یرحمهم الرحمان ، ارحموا من فى االرض یرحمکم من فى السماء 

  
  :فرق میان قساوت و غضب : فصل سوم 

قسا قلبه قساوۀ و قسوۀ و قساء ، غلـظ و           : یقال  . بدان که قساوت ، عبارت از غلظت و شدت و صالبت قلب است              
  ) 419(اس ، اى صلب صلب ، و حجر ق

  : از سوره زمر فرماید ) 22(و در مقابل آن لین و رقت است ، چنانچه در آیه شریفه 
  ) 420. (افمن شرح اهللا صدره لالسالم فهو على نور من ربه فویل للقاسیۀ قلوبهم من ذکر اهللا اولئک فى ضالل مبین 

 قلب را که ملزوم عدم قبول حق است ، قـرار داده  در این جا ، مقابل شرح صدر که ملزوم قبول حق است ، قساوت   
دنباله ایـن  (و پس از این آیه ، لینت و رقت قلب را که مقابل حقیقى قساوت است ، مذکور داشته ، چنانچه فرماید   . 
  ) : آیه

لى ذکـر   اهللا نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم ا                  
  ) 421. (الخ ... اهللا 

   و اما غـضب ، پـس        . و باید دانست که میان قساوت و غضب فرق بین است ، زیرا که قساوت این بود که ذکر شد                   
. آن یک حرکت و حالت نفسانیه ایست که به واسطه آن جوشش و غلیان در خوق قلب حادث شود ، بـراى انتقـام                         

را فروزان کند ، و پـر شـود شـریانها و دمـاغ از یـک دود تاریـک                 پس وقتى این حرکت سخت شود ، آتش غضب          
مضطربى که به واسطه آن عقل منحرف شود ، و از ادراک و رویه بازماند ، و موعظه و نصیحت در این حال ، فایـده         

  :و حکما گفته اند . به حال صاحب آن نکند ، بلکه شعله آتش غضب را فروزانتر کند
ثل غارى است که در او آتش فراوان افروخته شود ، و به طـورى کـه از شـعله و دود پـر                 مثل انسان در این حال ، م      

گردد ، و در آن هوا و دود و اشتعال محتقن و محتبس گردد ، و نفیرها و صداهاى سخت از آن بیرون آید ، و شعله                           
 نمـودن   شود ، و خـاموش  در این حال ، عالج آن بسیار مشکل      . هاى آتش درهم پیچد ، و نائره آن روزافزون گردد         

آن ممکن نگردد ، زیرا که هر چه در او افکنند از براى عالج شعله هاى فروزان و برافروختـه ، آن را بخـورد و بلـع         
از این جهۀ انسان در حال نائره آتش غضب ، کور شود از رشد       . کند و جزو خود کند و بر ماده آن افزایش پیدا شود           

 و نصیحت ، بلکه موعظه در این حال سبب ازدیاد غضب او شود و مایه شعله نائره                  و هدایت ، و کر شود از موعظه       
  ) 422. (در این حال نیست ) اى(و از براى این شخص راه چاره . آن گردد

من از کشتى طوفانى که در امواج متالطم دریا دچار شـود و در بـین لجـه هـا و کوههـاى                     : و بقراط حکیم گفته که      
، امیدوارترم از شخصى که آتش غضبش افروخته است و کـشتى وجـودش گرفتـار لجـه هـاى                    دریائى گرفتار شود    

سخت غضب است ، زیرا که کشتى را مالحان ماهر ، با حیله ها و طرق علمى نجات مى توانند بدهنـد ، ولـى ایـن                         
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 از قبیل نصایح و که به خرج برى ـ ) اى(شخص در این حال امید چاره و حیله از او منقطع است ، زیرا که هر حیله 
  ) 423. (مواعظ ـ و هر چه با او فروتنى کنى ، بر شعله و مایه آن مى افزاید

و ما این کالم شریف را راجع به غضب از کالم ابن مسکویه ـ حکیم عالم مقام ـ ترجمه کردیم و در این جا آوردیم   
  .، زیرا که بهتر از کالم آن حکیم در این باب چیزى نداشتم 

شد که قساوت و غضب دو صفت و حال قلبند که به هم ربطى ندارند ، و این که در حـدیث شـریف ،                         پس معلوم   
رافت و رحمت را در مقابل آنها قرار داده ، مقابلت حقیقیه مقصود نیست ، بلکه الزم یا ملزوم مقابل ، مقصود است                       

زوم حلم اسـت کـه آن مقابـل غـضب     ، زیرا رافت الزمه لینت است که آن مقابل قسوت است ، و رحمت الزم یا مل 
  .است 

  
  :در بیان آنکه رافت از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل است : فصل چهارم 

بدان که رحمت و رافت و شفقت و لینت و حلم ، هر یک از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل و رحماننـد ، و                            
  .ه هست حب تعاطف و ترحم و مودت و معدلت در خمیره ذات تمام عائل

و هر کس هر چه ظالم باشد ، به حسب جبلت اولیه ، به زیردستان و افتادگان و ضعفاء و بیچارگـان و بـه کودکـان                           
ضعیف ، رحیم و عطوف و رؤوف است ؛ بلکه رحمت بر هر صاحب حیوتى و رافـت بـر هـر موجـودى در نهـاد                           

  .انسان به ودیعت گذاشته شده 
چنانچـه خـداى تعـالى    . مت خود آفرید و انسان صورت رحمت الهیه اسـت        انسان را ، خداى تعالى از حقیقت رح       

و از ایـن جهـۀ      . ؛ خلق انسان را به اسم رحمان نسبت مى دهـد          ) 424(خلق االنسان   *  علم القرآن    #فرماید الرحمن 
فلت است که انسان ظالم و قسم القلب هم از ظلم و قساوت فطرتا متنفر است ، و اگر ظلم و قساوت خود را هم غ                        

کند ، از قساوت و ظلم دیگران بالفطره تکذیب مى کند ، و از معدلت و رحمت و رافت ، ذاتـا خوشـش مـى آیـد؛                            
بلکه ظالم ، ظلم را مى خواهد طبعا که با عدل بکند ، و اجراء قساوت را به طور رحمت ، خواهى نخواهى مى کنـد         

 ، و جبلـت ذات از آن متنفـر اسـت ، چنانچـه               و صورت رحمت به او مى دهد؛ زیرا که فطرت از آن گریزان اسـت              
متوجه رحمت و رافت است ، و مى خواهد خود را ـ گر چه در اسم و صورت ـ به آن نزدیـک کنـد و از آن بهـره      

  .بردارى کند ، ولو به طور اسم و صورت باشد
مـوره بـودن ، و   و این مطلب ـ یعنى رحمت و رافت و معدلت و محبت و مودت و امثال آن ، از لـوازم فطـرت مخ   

مقابالت آنها بر خالف فطرت و از لوازم احتجاب آن بودن ـ پس از مراجعه به وجدان خـود و حـاالت دیگـران از     
  .عائله بشرى محتاج به اقامه برهان و تطویل و بیان نیست 

 اسـت ؛    گر چه هر یک از این مطالب در باب علم اسماء در تحت میزان علمى کامل و برهان منطقى و فلـسفى تـام                       
ولى این رساله معد براى این طرز بیان نیست ؛ باید به محل خود رجوع شود تا معلوم شـود کـه جمیـع خیـرات و                           
کماالت راجع هب اسماء الهیه است و مجعول بالذات است ، چنانچـه مقـابالت آنهـا راجـع بـه اسـماء تنزیهیـه و                          

 است ، و نظام وجود بر کمال و خیر است ، و مجعوالت بالعرض هستند ، و فطرت مخموره صورت کمالیه رحمانیه
  .نقایص و شرور از اعدام و راجع هب احتجاب فطرت و بعد از معدن نور و عظمت است 

  
  :در بیان ثمرات قوه غضبیه : فصل پنجم 
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بدان که قوه غضبیه یکى از نعم بزرگ الهى است بر حیوان و بالخصوص بر انسان که به واسـطه ایـن قـوه شـریفه ،                
 بقاى شخصى و نوعى و حفظ نظام عائله و بقاى فردى و جمعى شود؛ چـون کـه انـسان تـا در عـالم مـاده و                             حفظ

طبیعت واقع است ، به واسطه تضاد و تصادمى که در این عالم است و به طاسطه قوه قبول و انفعال و تاثرى کـه در                          
 نرسـد ، بـه زودى مفـسدات داخلـى او را     طبیت او است ، دائما در نضج و تحلیل است که اگر بدل ما یتحلل به او              

فانى و نابود مى کنند ، و همین طور تا در عالم دنیا و تصادم واقع است ، از براى او دشمنها و مفسداتى هـست کـه                           
  .اگر از آنها جلوگیر نشود ، انسان را به زودى زائل و فانى کنند

 موذیات خارجى و داخلى هست ، از براى نظام          و همین طور که از براى شخص و فرد حیوان و انسان ، مفسدات و              
عائله انسانى و نظام جمعیت و مدینه فاضله انسانیه ، مفسدات و مخالتى است که اگر ذب و دفع از آنهـا نـشود بـه                  
زودى نظام عائله و نظام مدینه فاضله به هم مى خورد و به اسرع اوقات ، عالم مدنیت رو به زوال و اضمحالل مـى                         

  .گذارد
ین جهۀ ، عنایت از لیه الهیه و رحمت کامله رحمانیه اقتضاء نمود که در حیوان مطلقا و در اسـنان بالخـصوص ،                    از ا 

این قوه شریفه غضبیه را قرار دهد که حیوان و انسان ـ بما هو حیوان ـ دفع موذیات خارجى و داخلى فـردى خـود     
  .یله و نظام جامعه و مدینه فاضله نمایدکند و انسان ، بالخصوص ، دفع و رفع مفسدات و مخالت نظام عا

دفاع و ذب از هتک از عایله ، و سد ثغور و حدود مملکت و حفظ نظام ملت و بقاى قومیت ، و نگهباین از تهـاجم                 
اشرار به مدینه فاضله ، و جهاد با اعداء انسانیت و دیانت صورت پیدا نکند ، مگر در سایه این قـوه خـداداد و ایـن                           

  .ه به دست حق تعالى ـ جل و عال ـ در خیمره انسان مخمر شده و به ودیعت نهاده شده تحفه آسمانى ک
اجراى حدود و تعزیرات و سیاسات الهیه که حفظ نظام عالم کند ، در پرتو این قدرت و قوه الهیه است ؛ بلکه جهاد 

 هر کسى که این قوه شـریفه        با نفس و ذب از جنود ابلیس و جهل ، در تحت حمایت این قوه شریفه انجام گیرد در                  
که تجلى انتقام و غضب الهى است ، به طور تفریط ناقص باشد ، الزمه آن بسیارى از ملکات خبیثه و اخالق ذمیمـه       
است ، از قبیل خوف و جبن و ضعف و تنبلى و خود پرورى و کم صبرى و قلت ثبات و راحت طلبى و خمودى و         

ت ـ و رضایت به فواحش و رذائل و تن دادن به فضایح و بى غیرتى بر خـود   انظالم ـ که مثل ظلم یا بدتر از آن اس 
  .و عائله و ملت خود

این حال اعتدال است کـه در موقـع         ) 425. (اشداد على الکفار رحماء بینهم      : خداى تعالى در وصف مؤمنین فرماید       
  .خود ، رحمت و شفقت و در موقع خود ، شدت و غضب نماید

  :ز غضب ننمودن در موقع خود ، ذم و تکذیب شده و در روایات شریفه ا
خداوند و حـى فرمـود   : محمد بن یعقوب به اسناد خود از حضرت باقر العلوم ـ علیه السالم ـ نقل نموده که فرمود   

همانا من عذاب کنم از قوم تو صد هزار نفر را که چهل هـزار نفـر از اشـرار آنهـا و     : به شعیب نبى ـ علیه السالم ـ   
اشرار به جاى خود ، اخیار و خوبان براى چـه ؟ وحـى              ! خداوند: عرض کرد   . زار نفر از خوبان آنها است       شصت ه 

  ) 426. (براى اینکه مداهنه کردند با اهل معصیت و سهل انگارى کردند و غضب ننمودند براى غضب من : آمد 
حضرت موسى : م ـ رساند که فرمود  و در وسایل از محاسن برقى ، سند به حضرت على بن الحسین ـ علیهما السال 

کیانند اهل تو آنهائى که در سایه عرش خود ، آنها را سایه مـى افکنـى ، در روزى کـه                      ! پروردگارا: بن عمران گفت    
آنهائى که قلبهاى آنها پاکیزه اسـت و دسـتهاى          : پس وحى فرمود خداوند به سوى او      . سایه اى جز سایه تو نیست ؟      

و آنهائى که غـضب  : نهائى که یاد جاللت مرا کنند مثل یاد پدرهاى خود ـ تا آنجا که فرمود ـ   آ. آنها نیکوئى مى کند
  ) 427. (مى کنند براى محرمات من وقتى حالل شمرده شود ، مثل پلنگ وقتى جراحت زده شود
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مـه اى تـا   و در باب اخالق رسول خدا ـ صلى اهللا علیه و آله ـ وارد است که یارى نجست براى خود در هـیچ مظل   
  ) 428. (آنکه هتک محارم الهیه مى شد ، پس غضب مى نمود براى خداى ـ تبارک و تعالى ـ 

و از این جا معلوم شد که این غضب ـ که در مقابل رحمت و از جیش و جنود جهل و ابلـیس مقـرر شـده ـ حـال       
دسه آسمانى باشد؛ بلکـه     اعتدال غضب و آن غضبى نیست که در تحت زمامدارى عقل و خداى تعالى و شریعت مق                

  .مقصود ، حال افراط آن است که در فصل آتیه ذم و تکذیب آن مذکور مى شود
  
  

  :در بیان انحراف قوه غضبیه : فصل ششم 
پس از آن که معلوم شد خداى ـ تبارک و تعالى ـ قوه غضب را به انـسان مرحمـت فرمـوده ؛ بـراى حفـظ نظـام و         

سان این نعمت الهیه را در موقع خود صرف نکند و در موقـع خـود ، غـضب                   تحصیل سعادت دنیا و آخرت ، اگر ان       
) 429(و لئن کفرتم ان عـذابى لـشدید         : براى حفظ این اساس نکند ، کفران نعمن حق تعالى را فرموده ، و مشمول                

  خواهد بود
 کند ، و به ضد نظام عایله و از این بدتر و باالتر و فبیح تر ، آن است که این قوه الهیه را بر خالف مقصد الهى خرج                

و البتـه در ایـن موقـع ، قـوه     . و مدینه انسانیه به کار برد که آن عالوه بر کفران نعمت ، هاتک حرمت نیز مـى شـود               
غضبیه ـ که بایست از جنود الهیه و بر ضد جنود جهل و شیطان باشد ـ از جنود بزرگ شیطانیه و مخـالف و مـضاد     

و پـس از  ) 430) (در آیـد ( مملکت غضب کم کم در تحت سیطره شیطان و جهل      جنود عقل و حق تعالى گردد ، و       
آنکه باید این قوه کلب معلم عقل و حق باشد کلب معلم شیطان ـ یعنى کلب سر خود ـ شود و دوست و دشمن را   

فـر از ایـن     چه بسا که با قوه غضبیه یـک ن        . نشناسد و در هم درد و نظام عالم و عایله بشرى را متزلزل و منهدم کند               
  .نوع ، تمام عایله بشر و سرتاسر عالم منقلب و بیچاره شود

سبعیت انسان ، چون سبعیت دیگر حیوانات نیست که حد محدود و انتها و وقوف داشـته باشـد؛ زیـرا کـه حلقـوم                         
انسان ، بلع همه عالم را اگر کند قانع نشود و آتش طمعش فرو ننشیند ، از این جهت جهنم غـضبش ممکـن اسـت                          

  .تمام عالم طبیعت را بسوزاند 
االن که نویسنده این اوراق را سیاه مى کند ، موقع جوشش جنگ عمومى بین متفقین و آلمان است کـه آتـش آن در          
تمام سکنه عالم شعله ور شده و این شعله سوزنده و جهنم فروزنده نیست ، جز نائره غضب یک جانور آدم خوار و     

م پیشوائى آلمان عالم را و خصوصا ملت بیچاره خود را بدبخت و پریـشان روزگـار                 یک سبع تبه روزگار ، که به اس       
  .و اکنون رو به زوال و اضمحالل است . کرد

ولى با زوال نظام عالم و شیوع سبعیت و شیطنت و جهل در سکنه عـالم ، ایـن آالت و ادوات و اختراعـات محیـر                           
 شـد ، عـالم    به طور عقل و در تحت پرچم دین الهى اداره مس العقولى که خداوند نصیب اروپاى امروز کرده ، اگر     

یکپارچه نورانیت و معدلت مى شد ، و سرتاسر دنیا به روابط حسنه مى توانست سعادت ابد خـود را تـامین کنـد ؛                         
ولى مع التاسف این قواى اختراعیه در تحت سیطره جهل و نادانى و شیطنت و خود خواهى همه بـر ضـد سـعادت                        

نى و خالف نظام مدینه فاضله به کار برده مى شود و آنچه بایـد دنیـا را نـورانى و روشـن کنـد ، آن را بـه                              نوع انسا 
ظلمت و بیچارگى فرو برده و راه بدبختى و ذلت و زحمت به انسان مى پیماید تا به کجا منتهـى شـود و کـى ایـن                            

صى که عار حیوانیت هم هستند ـ خـالص   جمعیت بینوا از دست چند نفر حیوان به صورت انسان ـ نه ، بلکه اشخا 
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شوند و این بیچارگى خاتمه پیدا کند ، و این ظلمتکده خاکى نورانى شود به نور الهى ولى مصلح کامل ؟اللهم عجل                     
  فرجه الشریف و من علینا بظهوره

  
  :در ذکر جمله اى از احادیث شریفه در این باب : فصل هفتم 

الغضب : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا علیه و آله ـ   : بى عبداهللا ـ علیه السالم ـ قال   فى الوسل عن الکافى ، باسناده عن ا
  ) 431. (یفسد االیمان کما یفسد الخل العسل 

قال رسـول اهللا ـ صـلى اهللا    : و فى المستدرک ، عن الجعفریات ، باسناده عن على بن ابى طالب ـ علیه السالم ـ قال   
  ) 432. (مان کما یفسد الصبر العسل و کما یفسد الخل العسل الغضب یفسد االی: علیه و آله ـ 

  ) 433. (این حدیث شریف از چند طریق دیگر نیز منقول است 
و باید دانست که ما بیچارهها که اکنون در غالف طبیعت و حجاب ظلمانى حیـات پـست دنیـاوى گرفتـاریم ، و از                    

 نمى دهیم که      آن محجوب و بى اطالعیم ، تشخیص        غیب و ملکوت نفس و مضار و مفاسد و مصلحات و مهلکات             
چطور نورانیت ایمان به واسطه غضب زایل شود ، و حقیقت ایمان انسان فاسد و ناچیز گـردد ، و مـضادت حقیقـى       

  .ایمان و غضب بى موقع را به نور بصیرت ادراک نکنیم 
 قلوب و  ر بواطن ملک و ملکوت ، امراض آنها که اطباء نفوس و قلوبند و با علم محیط الهى و چشم بصیرت نافذ د

ادویه آن و مصلحات و مفسدات آن را دریافته اند ، از جانب ذات مقدس الهى ، مبعوث بـه کـشف حقـایق و اهـار                 
  .بواطن و بیدار کردن ما خفتگانند

دانند که همـان  آنها مى . آنها به ما خبر از باطن قلب خودمان دهند ، و ملکوت نفوس خود ما را براى ما کشف کنند            
طور که سرکه و صبر زود عسل را فاسد کند ، و آن شیرینى لطیف را مبدل به تلخى و ترشـى غیـر مطبـوع نمایـد ،                           

  .آتش غضب و نائره آن ، نور ایمان را منطقى کند و فاسد نماید
 باطـل کنـد ، و   اکنون اگر براى غضب جز این نبود که سرمایه حیات ملکوتى انسانى را ـ که ایمان است ـ فاسـد و   

مایه سعادت انسان را از دست او بگیرد و او را با دست تهى به عالم دیگر سوق دهد ، همین بس بود؛ با آنکه انسان                      
  !را در این عالم نیز چه بسا باشد که به مخاطرات و مهالک اندازد و او را در دو دنیا به بدبختى و شقاوت کشاند

چه بسا کـه بـا      ! ان را به سرعت برق به عالم بدبختى و هالکت سوق دهد           کمتر چیزى مثل آتش سوزان غضب ، انس       
و چـه بـسا کـه بـا         ! یک آن غضب انسان از دین خود خارج شود ، و به خداى تعالى و انبیاء عظام او جسارتها کند                   

غضب یک ساعت ، به قتل نفوس محترمه دچار شود؛ چنانچه از حضرت صادق علیه السالم در کافى شـریف نقـل                      
 مى کـشد نفـسى        همانا انسان غضب مى کند پس       ! کدام چیز از غضب شدیدتر است ؟      : پدرم مى فرمود    : وده که   نم

  ) 434. (را که خداوند حرام فرموده و تهمت به زن نیکوکار مى زند
الم ـ اى  قال الحواریون لعیسى ـ علیه الـس  : و فى الوسائل ، عن الخصال باسناده عن ابى عبداهللا ـ علیه السالم ـ قال   

و مـا  : قـالوا  . ان ال تغـضبوا : قالوا بما نتقى غضب اهللا ؟ قال . اشد االشیاء غضب اهللا ـ عزوجل ـ   : االشیاء اشد؟ قال 
  ) 435(الکبر و التجبر و محقرۀ الناس : بدء الغضب ؟ قال 

  .این حدیث شریف به طریق اشاره مى فهماند که باطن غضب صورت آتش غضب الهى است 
شـاید  ) 436(التـى تطلـع علـى االفئـدۀ     * ن نائره سوزان از باطن قلب بروز کند ؛ چنانچه نار اهللا المؤ قـدۀ            آرى ، ای  

  .صورت همین نار باشد که از باطن دل بروز کند و مشرف بر فؤ اد شود
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ما اکنون از آتش غضب الهى خبرى مى شنویم ، و با هیچ بیانى ممکن نیست حقیقـت آن را بـراى مـا آن طـور کـه                          
همت دنیا و قاموس طبیعت کوتاه تر از آن است که بتواند ، حقایق عالم غیب و مـاوراى طبیعـت   . هست ، بیان کنند  

ما هر چه از جانب سعادت یا شـقاوت مـى شـنویم ، بـه مقایـسه بـه ایـن دنیـا و         . را به طورى که هست ، بیان کند    
کوت در تحت مقایسه و میزان دنیـا و ملـک در            مانوسات و عادیات خود از آن چیز مى فهمیم ، و عالم آخرت و مل              

  .نیاید
ما هر چه آتش دیدیم ، آتش مالصق با بدن ـ آن هم نوعا با سطح بدن ـ را دیـدیم و بیـشتر و بـاالتر از آن چیـزى       

تمام آتشهاى عالم دنیا را اگر روى هم گذارند فؤ اد انسان را نمى تواند بسوزاند؛ چـه کـه فـؤ اد از مراتـب             . نیافتیم  
 ملکوتى الهـى      آن آتش   . ملکوت است و آتش ملکى به آن نرسد؛ آتش ملکى از حد بدن ملکى دنیاوى خارج نشود                

است که باطن و ظاهر و روح و قلب و فؤ اد و بدن را مى سوزاند ، و از باطن قلب بروز کند ، و به ظاهر از مجراى 
  .حواس نفوذ کند

 که بخواهد از آتش غضب الهى محفـوظ باشـد و گرفتـار نـار اهللا     کسى: حضرت عیسى ـ علیه السالم ـ مى فرماید   
  .الموقدۀ نشود ، باید خود را از این آتش سوزان غضب حفظ نماید
 فروزنـده از   همانا ایـن غـضب پـاره اى از آتـش     : و در حدیث شریف کافى ، حضرت باقر ـ علیه السالم ـ فرمود   

 سـرخ شـود و        انا هر کس از شما که غضب کنـد ، چـشمانش             و هم . شیطان است که در قلب پسر آدم مشتعل شود        
مالزم زمین شود کـه  . و هر کس از شما که بر خود بترسد از آن     . رگهاى گردنش باد کند و شیطان در او داخل شود         

  ) 437. (پلیدى شیطان در این هنگام از او برود
 تاریـک و ظلمـانى کنـد ، و کـسى کـه      غضب ، قلب حلیم را: و از حضرت صادق ـ علیه السالم ـ مروى است که   

  ) 438. (مالک غضبش نباشد ، مالک عقلش نیست 
کسى که غضبش را از مردم نگاه دارد ، خداوند عذاب روز قیامت را از او نگـاه                  : و از حضرت باقر معقول است که        

  ) 439. (دارد
  ) 440. (احادیث شریفه در این باب بیش از آن است که در این مختصر بتوان گنجاند

  
  :در ذکر مختصرى براى عالج غضب : فصل هشتم 

بدان که ما در کتاب اربعین ، در شرح حدیث هفتم ، تا اندازه اى بـسط و تفـصیل در موضـوع غـضب و عـالج آن                            
از این جهت ، در این کتاب به طور اختصار شمه اى از حاصل آن کتاب را مذکور مى داریم تا این جا                       ) 441(دادیم  

  . فایده نباشدنیز خالى از
   بدان که عالج اساسى نفس باید در حال خاموش اشتعال قوه غضبیه باشـد؛ زیـرا کـه در حـال اشـتعال ایـن آتـش                            

هولناک سوزنده و فوران این نائره کشنده ، خیلى مشکل است جلوگیرى از آن ، در این هنگام اطبـاء نفـوس نیـز از                         
ن وقت کوشند و به موعظت و نصیحت خیزند ، اشتعال این جمره        عالج آن عاجزند؛ زیرا که هر چه به معالجه در ای          

از این جهت در این حال باید براى او تغییر حال ناگهانى پیش آورند و او را از این حال                    . بیشتر شود ) 442(شیطانیه  
منصرف کنند ، و صاحب جوشش غضب در این هنگام باید براى خود حال انصراف تهیه کند ، و وخامـت عاقبـت                       

ر را متوجه شود اگر براى او شعورى و تمیزى باقى مانده و باید با تغییر حال نذارد جوشش قلب زیـادت شـود و                   ام
اگر ممکن شود ، خود را از بین آن معرکه ـ که اسباب غضب در آن تهیه شـده ـ    . زبانه این آتش مهلک افزون گردد

آن که تغییر حالى دهد؛ مثـل آنکـه اگـر ایـستاده     خارج و جان خود و دیگران را از خوف هالکت نجات دهد ، و یا   
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است ، بنشیند و اگر نشسته است بخوابد یا به ذکر خداى تعالى مشغول شود ، و بعضى کر خـدا را در ایـن وقـت ،                    
  ) 443(واجب دانسته اند 

 به سوى وحى فرستاد خداوند: و در روایت کافى شریف نیز وارد است که حضرت صادق ـ سالم اهللا علیه ـ فرمود   
یاد کن مرا هنگام غضب خود تا یاد کنم تو را نزد غضب خودم پس هالک نکنم                 ! اى پسر آدم    : بعض انبیاء خود که     

تو را در جمله آنان که هالک مى کنم و اگر گرفتار ظلمى شدى راضى شدى به یارى کردن من از تو؛ زیرا که یارى                         
  ) 444(دت کردن من از تو بهتر است از یارى کردن خودت از خو

وقتى خوف غـضب بـر خـود    : و در حدیث شریف کافى ، حضرت باقر العلوم ـ علیه السالم ـ دستور مى دهند که   
  ) 445. (داشتید و از جمره شیطان ترسناک شدید ، به زمین بچسبید که پلیدى شیطان از شما مى رود در این هنگام 

همانا مرد غضب مى کند و راضى نمى شـود هرگـز ، مگـر     : و نیز از حضرت باقر ـ علیه السالم ـ روایت نموده که  
پس هر کس بر قوتمى غضب کرد ، فورا بنشیند اگر ایستاده است ؛ زیرا که رجز شیطان از او                    . آنکه داخل آتش شود   

مى رود و هر کس بر خویشاوندان خود غضب کرد ، نزدیک او برود و او را مس کند ؛ زیرا کـه رحـم وقتـى مـس                             
  ) 446. (دشود ساکن شو

رسول خدا ـ صلى اهللا علیه و آله ـ هر وقت غضب مى نمود اگر ایستاده بود ، مـى    : و از طرق عامه منقول است که 
  ) 447. (نشست و اگر نشسته بود ، به پشت مى خوابید ، غضبش فرو مى نشست 

  .اینها که مذکور شد ، عالج صاحب غضب است از خودش 
را در حال غضب و اشتعال آن عالج کنند ، بسیار مشکل است ؛ مگر و در اول امر کـه                     و اما اگر دیگران بخواهند او       

شدت نکرده و اشتعال آتش جهنمش زیاد نشده ، به یکى از طرقى که ذکر شد؛ واال شاید به ترساندن او ، خـصوصا                        
ى باید مالحظـه  تخویف صاحب قوه و قدرتى او را؛ که نوع ؛ آتش غضب به واسطه ترس در باطن محتقن شود ، ول    

شود که در شدت اشتعال نباشد که براى خود صاحب غضب تخویف در این هنگام خـالى از خطـر نیـست در هـر                         
  .صورت عالج در حال فوران غضب امرى است مشکل نعوذ باهللا منه 

  
  :در ذکر عالج غضب ، در حال سکونت نفس به قلع ماده آن ، و عالج اسباب مهیجه آن : فصل نهم 
  :یار است و ما به ذکر بعضى از مهمات آن مى پردازیم و آن بس

یکى از آنها که شاید مهمتر از همه باشد و آن را ام االمراض باید نامید حب دنیا است که از آن تولید اکثر یا جمیـع                           
  ) 448. (امراض نفسانیه شود ، چنانچه در روایات شریفه نیز آن را راس هر خطیئه معرفى نموده اند

 مال و جاه و حب بسط قدرت و نفوذ اراده و حب مطعم و منکح و ملبس و امثـال آن از شـعب حـب         و چون حب  
، از این جهت ، جمیع اسباب مهیجه غضب را بایـد بـه آن برگردانـد و انـسان چـون      ) 449(دنیا و حب نفس است     

 قلبش به غلیـان آیـد و قـوه          عالقه مندى به این امور پیدا کرد و طوق محبت اینها پیدا شود ، براى دفع مزاحم خون                 
غضبش تهییج شود؛ همچون سگهایى که بر مردارى حمله کنند و چون تنور معده را خالى دیدند بر یکدیگر سـبقت        

  .کنند و دیگران را از آن دفع کنند و معرکه به پا کنند
، و شـاید  ) 450( کـالب  الدنیا جیفـۀ و طالبهـا  : چنانچه حضرت امیرالمؤمنین ـ صلوات اهللا و سالمه علیه ـ فرموده   

جهت تشبیه در استعاره آن جناب ، همین جوشش قوه غضبیه باشد که در انسان ، در حکم کلب یا خود کلب است                       
.  
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بالجمله ، عالج قطعى اکثر مفاسد به عالج حب دنیا و حب نفس است ؛ زیرا که با عالج آن ، نفس داراى سـکونت                         
 و داراى قوه و ملکه اطمینان شود ، و به امور دنیا سهل انگارى کند ، و به                   و ظمانینه شود ، و قلب آرامش پیدا کند ،         

هیچ ما کل و مشرب اهمیت ندهد و اگر کسى با او در امرى از امور دنیا مزاحمت کند او با خونسردى تلقى کنـد و                          
و . ش برنخیـزد  به سهل انگارى برگزار نماید و چون محبوب او طعمه اهل دنیا نیست ، دنبال آن به جـوش و خـرو                     

قطع ریشه محبت دنیا گرچه امر مشکلى است ـ خصوصا در اول و ابتداء سلوک ـ ، ولى هر امر مشکلى بـا اقـدام و     
قوه اراده و عزم به هر امر صعب مشکلى حکومـت دارد ، و هـر راه طـوالنى سـنگالخى را                      . تصمیم عزم آسان شود   

  .نزدیک و سهل کند
در ابتداء امر ، قلع این ماده فساد و رفع این مرض مهلک را یک دفعـه مـى توانـد                   انسان سالک نباید متوقع باشد که       

بکند ؛ ولى با تدریج و صرف وقت و فکر و راضات و مجاهدات و بریدن شاخه هاى آن و قطع بعض ریـشه هـا ،                           
 مقصد و مقـصود     مى تواند کم کم موفق به مقصود شود؛ ولى باید اول ، این امر را بداند که خار طریق انسان در هر                     

اگر از اهل معارف و جذبه و جذوه است ، حب دنیا و نفـس بزرگتـرین حجابهـاى                   . دینى ، حب دنیا و نفس است        
  :رخسار محبوب است 

  ) 451. (مادر بتها بت نفس شما است 
ر مقـام  موسى کلیم ـ على نبینا و آله و علیه السالم ـ با مقام بزرگ نبوت و معرفت ، پـس از آن ریاضـات ، چـون د     

مقدسین و اصحاب محبت قدم نهاد و به مالقات محبوب شتاب کرد ، نداى فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوى                    
اگر خیال ورود در وادى عـشق و محبـت ـ کـه وادى     ! که هان ) 453(او را از محبت زن و فرزند ، منع کرد ) 452(

آن قدم نهاد با آنکه محبت موسوى چون محبت امثال مقدسین و مخلصین است ـ دارى ، با محبت دیگران نتوان در  
  .ما نخواهد بود ، و شاید از این جهات تعبیر شده است به نعلین که در اسفل اعضا است و سهل الخلع است 

بالجمله ، با حب دنیا و نفس ، هوس معرفت اهللا در سر پختن هوس خامى است ، و اگر در مقـام تهـذیب بـاطن و                            
 اخالق است نیز ، با محبت دنیا و نفس موفق به قطع ماده یکى از موبقات و مهلکات نفسانیه و تصفیه قلب و تعدیل 

مبدا تمام تهذیبات ، تعدیل قواى ثالثـه واهمـه شـیطانیه و             . متحلى به یکى از حلیه هاى فضایل نفسانیه نخواهد شد         
بـر  .  را از حـال اعتـدال خـارج کنـد          شهویه بهیمیه و غضبیه سبعیه است ، و حرص به دنیا و محبت به آن این قوى                

افروخته شدن آتش شهوت و غضب در اثر حب نفس و دنیا است ، و در اثر آن قوه واهمه از اعتدال خارج شـود و                          
  .به تدبیرات شیطانیه برخیزد

و اگر درصدد تعمیر آخرت و جنت اعمال است ، از راه تقوى و اعمال صالحه نیز با حب دنیا ، موفق به هـیچ یـک                           
تـرک واجبـات    . حب دنیا انسان را به محرمات الهیه وادار کند و از واجبات شرعیه منصرف کند              .  مراتب آن نشود   از

مالیه چون زکوۀ و خمس و حج و امثال آن از حرص به جمع مال است ، و ترک واجبات بدنیه چون صوم و صلوۀ                         
  .و امثال آن از تن پرورى است 

پـس بـر انـسان      .  به انواع بلیات مبتال کند و کار انسان را به هالکت ابدى کـشاند              بالجمله این ام االمراض ، انسان را      
بیدار الزم است تا مهلتى در دست دارد ، این عمر خداداد را که براى تحصیل سعادت ابدى خداوند به او مرحمـت                       

  .فرموده ، مفت از دست ندهد یا به خسارت و زیان نگذارد
 شقاوت ما به حق تعالى ـ نعوذاباهللا ـ یا انبیاء عظام و مبلغین وحى یا اولیاء کرام   از صالح و فساد و سعادت و! عزیز

عالم همه فاسد شود ، در مملکت حق ـ جل و عال ـ خللى وارد نشود ،   . ـ علیهم السالم ـ نفع و ضرورى نمى رسد 
  .و همه صالح و نیکوکار شود ، توسعه در مملکت حق نشود
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رد ، در مقابل عظمت ممالک الهیه قدر محسوسى ندارد تا صالح و فساد او مـورد نظـر   بشر و هر چه با او مساس دا       
پس با این همه ، تشریفات فرو فرستادن وحى و دستورات الهیه و زحمت و تعب انبیاء و فداکارى و از خـود      . باشد

آنها از نشĤت غیبیـه  . بودآنها مى دانند عاقبت کار مفسدان چه خواهد . گذشتن اولیاء همه براى صالح حال ما است    
اطالع دارند و مى خواهند ما خوابها را بلکه بیدار کنند و به وظایف خود آشنا کنند ، و ما بیچاره هـا یـک وقـت از                            

آن روز جز حسرت و ندامت بـراى        . این خواب گران بر مى خیزیم که کار از دست رفته و جبران آن ممکن نیست                 
  ) 454(و انذرهم یوم الحسرد اذ قضى االمر و هم فى غفلۀ : قال تعالى . ده نداردما چیزى نخواهد ماند و آن هم فای

  
  در علم و ضد آنکه جهل است : مقصد دوازدهم 

  :مقصود از علم و جهل : فصل اول 
بدان که این علم و جهل که در این موضع از جنود عقل و جهل قرار داده شده است ، غیر از خود عقـل ـ چنانچـه    

ین مذکور شد ـ یا عبارت از عقل مجرد در انسان است ، و مقابل آن قوه واهمه اسـت کـه آن نیـز مجـرد      سابق بر ا
است به تجردى که دون تجرد عقلى است ، و یا عبارت از عقل کل است که عقل عالم کبیـر اسـت و در مقابـل آن                            

و تفصیل این دو    . یطان شده باشد  جهل عبارت از وهم کل است که در لسان شریعت مطهره ، شاید از آن تعبیر به ش                 
  ) 455. (پیش از این مذکور شده 

پس شان عقل علـم اسـت ؛ زیـرا کـه عقـل      .شؤون ان دو حقیقت : و اما علم و جهل در این مقام ، عبارت است از            
  ) 456. (حقیقت مجرده غیر محجوبه است ، و به برهان پیوسته است که این حقیقت ، عاقل و عالم است 

 گرچه مجرد است و عالم ، ولى به واسطه غلبه وجهـه ملکیـه طبیعیـه بـر آن تمـام ادراکـات آن از قبیـل           و اما جهل  
  .جهاالت مرکبه است ، و طبق نظام کلى و جمال الهى نباشد

علم باهللا تعـالى و     : و محتمل است این علم و جهل به مناسبت صدور روایت از مقام والیت مĤبى ، عبارت باشد از                    
پـس  .  صفاتیو افعالى او به طورى که از آیات و نشانه هاى الهى باشد ، و جهل بـه آن مقامـات باشـد                       شؤون ذاتى و  

ادراکات عقلیه ، ادراکاتى است که مربوط به حق ـ جل جالله ـ باشد و ادراکات جهلیه شیطانیه مربـوط بـه شـجره      
  .خبیثه است که اصل اصول جهاالت و ضالالت است 

یـک جهـت ، نورانیـت و    : از براى تمام موجودات ممکنه دو جهت و دو وجهـه اسـت   : و تفضیل این اجمال آنکه     
وجود و اطالق و کمال ، که آن وجهه غیبیه الهیه است ؛ و یک جهت ، ظلمت و تعین و مهیۀ و نقص که آن وجهـه                            

  .نفسانیه اشیاء است 
یث شریف کافى که از رسول خـدا صـلى          و اشیاء در وجهه اول از شؤون الیه و آیات ربانیه هستند ، و شاید در حد                

مراد آیت محکمه علم به وجهه نورانیه ) 457(انما العلم ثالثۀ آیۀ محکمۀ : اهللا علیه و آله وسلم ـ نقل کند که فرمود  
شان عقل ، ادراک آن جهت نورانیه است که آیات الیه هـستند ، و شـان و                . اشیاء باشد که مالزم با معرفت اهللا است         

  . ادراک تعینات اشیاء است که جهالت مرکبه است و سراب است و باطل و بى حقیقت هم و جهل ،
  ) 458. (اال کل شى ء ما خال اهللا باطل 

این شعر لبید راست ترین شعرى اسـت کـه   : و از رسول خدا ـ صلى اهللا علیه و آله وسلم ـ منقول است که فرموده   
  ) 459. (عرب گفته است 

  
  :ه علم از افضل فضایل است در بیان آنک: فصل دوم 
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 از افضل کماالت و اعظم فضایل است ؛ چه که آن از اشرف اسماء الهیه و از صفات موجود بما هـو                       7بدان که علم    
و نظام وجود و طراز غیب و شهود ، به برکت علم منتظم شـده ، و هـر موجـدى تحققـش بـه ایـن                           . موجود است   

حق و مرتبه قدس واجبى نزدیکتر است ؛ بلکه علـم و وجـود ، مـساوق                 حقیقت شریفه زیادتر بود ، به مقام مقدس         
هستند ، و هر جا شعاع هستى افتاده ، به همان اندازه شعاع نور علم افتاده است از این جهت ، خلو از تمام حقیقت                         

  .علم ، خلو از تمام حقیقت وجود است ، و خالى از آن ، معدوم مطلق است 
ن پیوسته است که دار وجود ، دار علم است ، و ذره اى از موجودات حتـى جمـادات و                     و این مطلب ، به برهان متی      

گرچه از بعـض اکـابر فالسـفه در         ) 460. (نباتات خالى از علم نیستند ، و به اندازه خظ وجودى ، حظ از علم دارند               
به بیانى کـه    ) 461(ت ،   باب اتحاد عاقل و معقول ظاهر شود که عالم طبیعت و ماده خالى از عالمیت و معلومیت اس                 

و ما به برهان لمى متین ، اثبات این مطلب را ـ که از شؤون توحید اسـت ـ فـى الحقیقـه ، بـه       . پیش ما تمام نیست 
و حق ـ تبارک و تعالى ـ در قرآن شریف به این مطلب بسیار اعنـاء فرمـوده و در بـسیارى      ) 462. (ثبوت رساندیم 

محجوبـان ، چـون ایـن       )463. ( حق ، فرموده        و تسبیح آنها را از ذات مقدس         آیات ، صراحتا اعالن علم موجودات     
، بـا آنکـه تـسبیح تکـوین       ) 464(مطلب را به وجدان یا برهان در نیافته اند تسبیح را به تسبیح تکوینى حمل کردند                 

ـ                         د ، و در    تسبیح نیست ، چنانچه واضح است ؛ ولى اهل معرفت بـه مـشاهده حـضوریه ایـن حقیقـت را دریافتـه ان
روایات شریفه صراحاتى است در این باب ، که قابل حمل بر تسبیح تکوینى یـا ذکـر تکـوینى نیـست ، چنانچـه از                         

  ) 465. (مراجعه به آنها ظاهر شود
بالجمله ، نوعا منکران عدم وجدان را دلیل بر عدم وجود گرفته اند با آنکه آنها علم مالئکۀ اهللا و علم حق تعـالى را                         

  . اندهم نیافته
بالجمله ، انسان چون افق وجودش در یک حد محدودى است و نیز به واسطه انغمـار در طبیعـت خـود محجـوب                        
است ، عوالم فوق خود و دون خود را نیافته است ؛ بلکه از خود نیز کامال محجوب است ، و لهـذا خـود را همـین                            

از ایـن  . از حقیقت و لب خود غافل اسـت  پوست و استخوان و بدن ملکى و ادراکات حسى و خیالى گمان کرده و      
جهت تمام هم و حزنش براى مقاصد ملکى و تدبیران بطن و فرج است ، و چون از خود غافل و محجوب اسـت ،                         

آرى کسى که جز حیات حیوانى چیزى در خود در نیافته جز      . مقاصد انسانى خود را نداند و براى آن قدمى بر ندارد          
  .زدمقصد حیوانى به چیزى نپردا

بالجمله ، علم و خصوصا علم باهللا و اسماء و صفات و آیات ذات مقدس و علم به آنه مربوط است به حق تعالى از                         
علم به طرق براهین و فنون استدالالت و علم به مهلکات و منجیـات و علـم بـه سـنن و آداب                   . اعظم فضایل است    

ا علم باهللا ـ که در باب علـم مقـصد اصـلى و مقـصود      شریعت مطهره الهیه از مطلوبات غیریه است که به واسطه آنه
ذاتى است ـ حاصل شود؛ چه که تمام علوم و شرایع حقه و اعمال موظفه و آنچه مربوط به علم ادیان است ، یا اوال  

زان و بى واسطه یا ثانیا و بالواسطه ، به علم باهللا برگردد و علم باهللا به طور برهان نیز مقصود اصلى نیست ؛ بلکه میـ                         
در کمال معرفت اهللا ایت که اخیره مراتب آن فناء مطلق است که ترک تعینات و رفض غبار انانیت و انهیت اسـت ـ   

  .رزقنا اهللا و جمیع المؤمنین 
  

در بیان آنکه علم ، از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل است و جهل ، از لواز م فطرت محجوبـه و                      : فصل سوم   
  از جنود ابلیس است 
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این به مراجعه به فطرت بنى االنسان واضح شود که تمام سلسله بشر ، عاشق کمال مطلق هـستند چنانچـه سـابقا                       و  
و همه متنفر از نقص هستند ، و چون علم با کمال مطلق مساوق است ، پس عشق به کمال عشق                     ) 466(مذکور شد   

وه خود علم نیـز بـه عنـوان خـود ، مـورد              عال. به علم است ، و همین طور جهل نیز با نقصان توام و مساوق است                
  .عالقه فطرت و جهل مورد تنفر آن است ، چنانچه از مراجعه به فطرت بشر ظاهر شود

غایت امر آن که در تشخیص علوم خالف بین آنها هست و این خالف نیز از احتجاب فطرت است و االعلم مطلـق                       
ن معنى مشهور پیش عامه که عبارت از علم به مفاهیم و مورد عشق و عالقه فطرت است و باید دانست که علم به ای

عناوین و علم ارتسمامى است مورد عشق فطرت نیست ؛ زیرا که اینها گرچه یـک وجـه اى در نیـز باشـد ولـى از                           
جهاتى ناقص هستند و هر چه در او نقص باشد از حدود عشق فطرت خارج است پس جمیع علوم جزئیـه و کلیـه                        

بلکـه مـورد عالقـه و    . فطرت نخواهد بود ، حتى علم باهللا و شؤون ذاتیه و صـفاتیه و افعالیـه   مفهومیه ، مورد عشق     
عشق فطرت ، معرفت به طور مشاهده حضوریه است که به رفع حجب حاصل شود ، و حجـب همـه بـه نقـص و                          

پـس  .  برخیزد عدم برگردد و آنگاه فطرت به معشوق و مطلوب خود رسد که جمیع حجب ظلمانیه و نورانیه از میان                  
شهود جمال جمیل مطلق ، بى حجاب تعینات رخ دهد ، و در این مشاهده شهود کل الکمال حاصل شود ، و فطرت         

  .ـ و الیه المرجع و المĤب ) 468(و الى اهللا المصیر ) 467(به محبوب خود برسد ، اال بذکر اهللا تطمئن القلوب 
د که علم از لوازم فطرت است ، بـه ایـن معنـى کـه اگـر فطـرت                    و از این بیانات و مطالب سابق بر این ، معلوم شو           

محتجب نشود ، و در غالف طبیعت نرود ، متوجه به معرفت مطلقه شود ، و اگر محتجب شود ، به اندازه احتجـاب                        
  .از معرفت باز ماند ، تا برسد به آنجا که جهول مطلق شود

  
  : نقل در ذکر شمه مختصرى در فضایل علم از طریق: فصل چهارم 

چه که ذکر تمام آن از نطاق قدرت خارج و در تحت میزان تحریر بدین مختصرات در نیاید ، زیرا که قرآن کریم به                        
طورى درباره شان علم و علماء و متعلمان ، اهتمام فرموده که انسان را متحیر کند که به کدام یـک از آیـات شـریفه                        

و تعلـیم اسـماء را   ) . 469(و علـم آدم االسـماء کلهـا    :  ـ فرماید  چنانچه در تشریف آدم ـ علیه السالم . تمسک کند
و اگـر  . سبب تقدم او بر صنوف مالئکۀ اهللا قرار داد ، و فضل او را بر ملکوتیین به دانش و تعلم اسماء اثبات فرمـود              

تفـضیل مـى داد   چیزى در این مقام از حقیقت علم باالتر بود ، خداى تعالى به آن تعجیز مـى فرمـود مالئکـه را ، و      
  .ابوالبشر را

از این جا معلوم شود که علم به اسماء افضل همه فضایل است و البته این علم ، علم به طـرق اسـتدالل و علـم بـه                             
مفاهیم و کلیات و اعتباریات نیست ، زیرا که در آن فضلى نیست که حق تعالى آن را موجب فخر آدم و تشریف او                        

  .قرار دهد
قایق اسماء است ، و رؤیت فناء خلق در حق که حقیقـت اسـمیت بـدان متقـوم اسـت ، در                       پس مقصود ، علم به ح     

و ایـن امتیـاز آدم      . مقابل نظر ابلیس که نظر استقالل به طین آدم و نار خود بود ، و آن عین جهالت و ضاللت است                      
ماء است برسانند ، و نظر آنهـا  از ابلیس دستور کلى است از براى بنى آدم که باید خود را به مقام آدمیت که تعلم اس                 

  .به موجودات ، نظر آیه و اسم باشد ، نه نظر ابلیس که نظر استقالل است 
  :که به پیغمبر خود نازل نموده فرموده ) اى(و خداى تعالى ، در اول سوره 

سان ما لم یعلـم      علم االن  #اقرا و ربک االکرم الذى علم بالقلم        * خلق االنسان من علق     * اقرا باسم ربک الذى خلق      
)470 (  
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  :و این آیات شریفه را دلیل بر تقدم علم از تمام فضایل دانسته اند ، به وجوهى 
اول ، آن که در بدو نزول وحى و مفتتح کتاب کریم خود ، پس از نعمت خلقت ، نعمت علم را گوشزد رسول خود                         

  .را ذکر فرموده باشدپس اگر فضیلتى باالتر از علم متصور بود ، مناسب بود آن . فرموده 
دوم ، آن که وجه تناسب بین آیات شریفه در این سوره ـ که در یک آیه فرماید خلق انـسان را از علـق فرمـوده ، و     
پس آن مقام تعلیم به قلم و تعلیم ما لم یعلم را ذکر فرماید ـ آن است که مقام قدرت خود را مى خواهد گوشزد کند 

 اخسّ موجود است ، یک موجود شریف عالمى خلق فرموده که اشرف کائنات است               که از یک ماده کثیفه متعفنه که      
  .، و اگر علم اشرف فضایل انسانیه نباشد ، مناسب نباشد ذکر آن در این مقام 

سوم ، آن که ترتب حکم بر وصفى ، مشعر به علیت است ، و حق تعالى در این آیات خود را به اکرمیـت توصـیف                           
بر آن مرتب فرموده ، پس معلوم مى شود اکرمیت حق تعالى علت براى تعلیم علم است ، و اگر              فرموده ، و تعلیم را      

  ) 471. (چیزى افضل از علم بود ، مناسب بود در این مقام که با صیغه افعل التفضیل ذکر شد ، آن مذکور شود
 کریم است که تعلـیم کنـد ،         چهارم ، وجهى است که به نظر نویسنده رسید در این حال ، و آن از تفضالت خداوند                 

آن وجه آن است که خداى تعالى خلقت انسان و تعلیم او را به رَبّ محمد ـ صلى اهللا  . انسان را آنچه ندانسته است 
علیه و آله ـ نسبت داده ، و رَبّ محمد ـ صلى اهللا علیه و آله ـ چنانچه در علم اسماء مقرّر است ، اسم جامع اعظـم     

 است ، و این اسم اعظم مبدا خلقت انسان کامل است ، و دیگر موجـودات لیاقـت مبـدئیت                     است ، اسم جامع اعظم    
و خداى ـ تبارک و تعالى ـ از غایت تشریف علم و عظمت آن ، خلقت او را نیز به رَبّ خـاص    . این اسم را ندارند

به امرى دارد ، ربّ محمد ـ  به محمد ـ صلى اهللا علیه و آله ـ نسبت داده ، و حق تعالى در مواردى که عنایت خاص  
صلى اهللا علیه و آله ـ را ذکر مى فرماید ، چنانچه از مطالعه قرآن کریم و مراجعه به آیات شریفه کـه بـه ایـن سـیاق      

  .است ، معلوم شود
، صراط  ) 472(ما من دابۀ اال هو آخذ بناصیتها ان ربى على صراط مستقیم             : چنانچه در آیه شریفه سوره هود فرماید        

تقیم را به ربّ محمد ـ صلى اهللا علیه و آله ـ نسبت داده ، و این عالوه بر تناسب مقـام اسـتقامت مطلقـه بـا ربّ       مس
  : و نیز در آیه شریفه تحکیم فرماید . انسان کامل ، به واسطه غایت به مطلوب ، این اضافه مذکور شده 

فـو ربـک لنـسئلنهم اجمعـین        : ره حجر فرمایـد     الى آخره و در سو    ) ... 473(فال و ربک ال یؤ منون حتى یحکموک         
بالجمله نسبت تعلیم را به ربّ انسانِ کامل دادن ، بزرگتر عظمـت             . ، و این موارد ، مورد عنایت خاص است          ) 474(

  .است از براى حقیقت علم ، چنانچه واضح است 
ه ال اله اال هو و المالئکـۀ و اولـوا           و از آیاتى که غایت شرف علم و فضیلت آن را مدلل کند ، آیه شریف شهد اهللا ان                  

است که شهادت اولواالعلم را قرین با شهادت خود و مالئکه قـرار داده ، و اصـل قـرین بـودن گرچـه                        ) 475(العلم  
فضیلت عظیمى است ، ولى در کیفیت شهادت نیز شاید قرین باشند ، و این از غایت کمال و عظمت است ، زیرا که   

 فقط شهادت قولى نیست ، چنانچه شهادت مالئکه نیز شهادت قـولى محـض نیـست ،    شهادت حق ـ تعالى شانه ـ  
. که نفس کمال وجود دلیل بر وحدت است ، چنانچـه در محـل خـود مقـرر اسـت                     ) است(بلکه این شهادت ذاتى     

ى نیـست   و بنابراین براى اولواالعلم نیز مقام صرافت وجود ثابت شده است ، و این کمالى است که فوقِ کمال                  ) 476(
.  

و مـا یعلـم     : (و علم تاویل قرآن را به راسخین در علم اختصاص داده پس از ذات مقدس خـود ، چنانچـه فرمـوده                       
الى غیر ذلک از خواصى که خداوند براى علم و فضایلى که براى اهل علم مقرر ) تاویله اال اهللا و الراسخون فى العلم

www.takbook.com



و امثـال آن کـه در قـرآن         ) 480(و خضوع و خـشوع      ) 479(یت  و خش ) 478(و توحید   ) 477(فرموده ، چون ایمان     
  ) 481. (شریف مذکور است 

   هر کـس    . و اما روایات شریفه در این باب از غایت کثرت قابل احاطه نیست ، و ما از ذکر آنها خوددارى مى کنیم                       
 شـطر کثیـرى از آن       ــ ) 484(شـهید سـعید     ) 483(و در منیۀ المرید     ) 482(مى خواهد رجوع کند به کتب اصحاب        

  .طالبین رجوع به آن صحیفه نورانیه کنند) . 485(مرقوم است 
  

  در فهم است و ضد آن که حمق است : مقصد سیزدهم 
  :مقصود از فهم و حمق : فصل اول 

فهم گاهى اطالق شود بر سرعت انتقال و تفطن ، و گاهى اطالق شود بر صفاى باطنى نفس و حدّت آن که موجـب   
که الزم ) 486(و مقابل اول ، کندى و بالدت است ، و مقابل دوم حالت کدورت نفسانیه است         . ل است   سرعت انتقا 

  .آن غباوت و حمق است ، و در هر حال حمق معنى جامع مقابل آن یا الزم مقابل آن است 
راد از فهـم ،     و ممکن است ، در این مقام به مناسبت صدور آن از منازل وحى و نبوت و مربیان بـشر و انـسانیت مـ                        

حالت صفاى باطن براى ادراک روحانیات باشد ، چنانچه حمق حالت کدورت و ظلمـت نفـس باشـد کـه موجـب                       
  .غباوت در ادراک حقایق روحانیه و مطالب عرفانیه شود

و باید دانست که نفس انسانى چون آینه اى است ک در اول فطرت ، مصفّى و خالى از هر گونه کدورت و ظلمـت                         
اگر این آئینه مصفاى نورانى با عالم انوار و اسرار مواجه شود ـ که مناسب با جوهر ذات او است ـ کـم    پس . است 

کم از مقام نقص نورانیت به کمال روحانیت و نورانیت ترقى کند تا آن جا کـه از تمـام انـواع کـدورات و ظلمـات                           
 نـصیب او مـشاهده        و هجرت کنـد ، پـس        رهائى یابد ، و از قریه مظلمه طبیعت و بیت مظلم نفسیت خالصى یابد               

و مـن یخـرج مـن بیتـه     : چنانچه شاید اشاره به این معنى باشد آیه شـریفه          . جمال گردد و اجر او بر خدا واقع شود        
اهللا ولى الـذین  : ، و همین طور آیه شریفه      ) 487(مهاجرا الى اهللا و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره على الل هِ               

  ) 488(من الظلمات الى النور آمنوا یخرجهم 
آرى ، کسى که متولى و متصرف باطن و ظاهر او حق تعالى باشد ، و در مملکت وجودش جز حق تعـالى تـصرف                         

و از تمام انواع ظلمتها و کـدورتها  ) 489(نکند ، ارض ظلمانى او مبدل به نور الهى شود و اشرقت االرض بنور ربها             
و از این جهت ، شاید نور را مفرد و ظلمات را            . ساوق وحدت مطلقه است رسد    خالصى یابد ، و به نور مطلق که م        

  .به صیغه جمع ذکر فرموده 
و اگر مرآت مصفاى نفس را مواجه با عالم کدورت و ظلمت و دار طبیعت ـ که اسفل سافلین است ـ کند به واسطه   

یعت در او اثـر کنـد ، و او را ظلمـانى و             مخالف بودن آن با جوهر ذات او که از عالم نور است ، کم کم کدورت طب                
پـس ، از فهـم روحانیـات کـور شـود و از ادراک               . کدر کند ، و غبار و زنگار طبیعت وجه مرآت ذات او را فراگیرد             

و کم کم این احتجاب و حمق روزافزون گـردد تـا آن کـه               . معارف الهیه و فهم آیات ربانیه محروم و محجوب شود         
و الـذین کفـروا اولیـاؤ هـم     ) 490(ین گردد فى قلـوبهم مـرض فـزادهم اهللا مرضـا ،             نفس ، سجینى و از جنس سج      

  ) 492(، و جعلنا على قلوبهم اکنۀ ان یفقهوه و فى آذانهم و قرا ) 491(الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات 
ت مقدس حق ـ جل و عال  و در آیات شریفه قرآنیه به این دو مقام بسیار اشاره شده است ، و خیلى مورد عنایت ذا

ـ است ، چه که تمام شرایع الهیه ، مقصد اصلى آنها همان نشر معارف اسـت ، و آن حاصـل نـشود جـز بـه عـالج                             
  .نفوس و طرد آنها از ظلمت طبیعت ، و خالص آنها به عالم نورانیت 
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  :در تعقیب این مقصد و موعظت در این باب : فصل دوم 

یز ، و راه و رسم عاشقان درگاه را برگیر ، و دست و رویى از ایـن عـالم ظلمـت و                       لختى از خواب گران برخ    ! حبیبا
  .کدورت و شیطانیت شستشو کن ، و پا به کوى دوستان نه ، بلکه به سوى کوى دوست حرکتى کن 

 اگـر  این چند روز مهلت الهى عن قریب به سرآید ، و ما را ـ خواهى نخواهى ـ خواهند از این دنیا برد ، پس  ! عزیزا
با اختیار بروى روح و ریحان است و کرامات خدا ، و اگر با زور و سختى ببرند ، نزع است و صعق اسـت و فـشار            

  .است و ظلمت و کدورت 
مثل ما در این دنیا ، مثل درختى است که ریشه به زمین بند نموده ، هر چه نورس باشد ، زودتر و سـهلتر ریـشه آن                        

خت احساس درد و سختى مى کرد ، هر چه ریشه آن کمتر و سست تـر بـود ، درد و                      و فى المثل اگر در    . بیرون آید 
نونهالى را که تازه پنجه به زمین بند کرده ، با زور کمى تمام ریشه اش بى زحمت و فـشار بیـرون                       . سختى کمتر بود  

لى و فرعى آن در آید ، ولى چون سالها بر آن گذشت ، و ریشه هاى آن در اعماق زمین فرو رفت ، و ریشه هاى اص         
باطن ارض پنجه افکند و محکم شد ، در بیرون آوردن آن محتاج به تیشه و تبر شوند تا ریشه هاى او را قطع کننـد                          

  !اکنون اگر درخت ، احساس درد مى کرد در این کندن ، بین این دو چقدر فرق بود. و درهم شکنند
فروع آنها از حرص و طمع و حبّ زن و فرزند و مال و ریشه حب دنیا و نفس ـ که به منزله ریشه اصلى است ـ و   

جاه و امثال آن تا در نفس ، نورس و نونهال است ، اگر انسان را بخواهند از آنها جدا کنند و ببرند ، زحمتى ندارد ،                           
اسـته  و اگـر خـداى نخو     . نه فشار عمال موت و مالئکه اهللا را الزم دارد و نه فشار بر روح و روان انسانى واقع شود                   

ریشه هاى آن در عالم طبیعت و دنیا محکم شد و پهن گردید و بسط پیدا کرد ، بسط آن چون بسط ریـشه درخـت                          
  .نیست ، بلکه در تمام عالم طبیعت ریشه مى دواند

درخت هر چه بزرگ شود ، چند مترى بیشتر از زمین را فرا نگیرد و ریشه ندواند ، ولى درخت حبّ دنیـا بـه تمـام                   
آورده ، و لهـذا  ) 493(لم طبیعت ـ در ظاهر و باطن ـ ریشه افکند و تمام عالم را در تحت حیازت بیـرون    پهنا در عا

انسان با این محبت در خطـرى عظـیم اسـت ، ممکـن اسـت       . از بن کندن این درخت را ، به سالمت ممکن نیست            
ب ملکوت تا انـدازه اى شـود ،         وقت معاینه عالم غیب که بقایایى از حیات ملکى نیز باقى است ، چون کشف حجا               

انسان ببیند که براى او در آن عالم چه تهیه شده و او را از محبوبش ـ حق تعالى ـ و مامورین او جـدا کننـد ، و بـه      
انسان با بغض و عداوت حق تعالى و مامورین او از مالئکه عماله از دنیـا خـارج           . درکات و ظلمات آن عالم کشانند     

  . چنین شخصى ، چه خواهد بودشود ، و معلوم است حال
از حضرت صادق سؤال کردم که کـسى        : و در روایات کافى شریف اشاره به این معنى فرموده ، راوى حدیث گوید               

که دوست داشته باشد لقاء خدا را ، خداوند مالقات او را دوست دارد ، و کسى که خشمناک باشد از مالقات خدا ،                        
. به خدا قسم که مـا کراهـت داریـم از مـردن       : گفت ، گفتم    . آرى  : و؟ فرمود   خداوند خشمناک است ، از مالقات ا      

وقتى که ببینـد آنچـه را دوسـت دارد ، چیـزى             . چنین نیست که گمان کردى ، همانا این وقت معاینه است            : فرمود  
قـات خـدا را در   محبوبتر پیش او از ورود به خدا نیست ، و خدا دوست دارد مالقات او را و او نیز دوست دارد مال                

و چون دید آنچه را که کراهت دارد ، هیچ چیز مبغوضتر نیست پیش او از مالقات خدا ، خـداى تعـالى         . این هنگام   
  .انتهى ) 494. (هم خشمناک است از مالقات او
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و یا  معلوم مى شود که قبل از خروج از این عالم ، انسان بعضى از مقامات و درجات و درکات خود را معاینه کند ،                         
با سعادت تمام که صورت کمال آن حبّ خداوندگار است ، و یا با شقاوت کامل که باطن آن بغض حق اسـت ، از                         

  .این معنى بسیار مذکور است ) 496(و مکاشفات بزرگان ) 495(و در اخبار و آثار . دنیا خارج شود
ى به سوء عاقبت شـود ، بایـد لحظـه           انسان اگر احتمال هم بدهد که حبّ دنیا موجب چنین مفسده اى است و منته              

آرام نگیرد تا این حبّ را از دل ریشه کن کند ، و البته با ریاضات علمى و عملى ممکن است انسان موفـق بـه                    ) اى(
  .این مقصد شود

شیطان . آرى در ابتداء امر ، ورود در هر یک از مقامات عارفین و قطع هر مرحله از مراحل سلوک مشکل به نظر آید          
 نیز به این معنى کمک کند که انسان را نگذارد وارد سلوک شود ، ولى پس از ورود کم کم راه سهل و طریق              و نفس 

آسان شود ، هر قدمى که در راه حق و آخرت ، انسان بردارد ، براى قدم دیگر ، نور هدایت الهى راه را روشن کنـد                           
  .و سلوک را سهل و آسان فرماید

  
از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل است ، و حمق از لوازم فطرت محجوبـه و از  در بیان آنکه فهم  : فصل سوم   

  :جنود جهل است 
اگر مراد از فهم شدت ذکاء و سرعت انتقال یا صفاى باطن ـ که الزمه آن ، سرعت تفطن و انتقـال اسـت ـ باشـد ،      

مقدس است ، و آنچه از جانـب        فطرى بودن آن براى آن است که افاضه نعمت وجود و کمال وجود از جانب ذات                 
آن حضرت است طاهر و پاکیزه و صافى و داراى تمام و کمال است ، چنانچه در محل خود مقـرر و مبـرهن اسـت        

  .و قذارت و کدورت و نقص و امثال آن بالعرض و از اختالط امور غریبه و احتجاب فطرت است ) . 497(
 جمیل و روحانیت باشد ، واضحتر است ، زیرا که فطرت بالذات   و اگر مراد از فهم ، صفاى باطن براى ادراک جمال          

متوجه کمال مطلق و عاشق جمال کامل است ، و اگر احتجابات طبیعت نباشد ، به هیچ موجودى جز جمال مطلق ،                      
بالذات و آنچه مربوط به ذات مقدس است ، بالعرض متوجه نشود و چشم قلـبش بـه روى احـدى از کاینـات بـاز                          

 مرآت صافى باطن روحش ، نقشه موجودى جز حق ـ جل و عال ـ و اسماء و صفات و آثـار آن ـ بمـا      نگردد و در
  .انها آثاره ـ نقش نبندد ، و این معنى سالمت قلب است 

نیز اشاره به این معنى باشد ، زیرا که این سوره شریفه اشاره به           ) 498(و شاید آیه شریفه سالم هى حتى مطلع الفجر          
پس این آیه ممکن است اشاره      ) . 499(والیت است و سوره اهل بیت است ، چنانچه در روایت است             مقام نبوت و    

باشد به سالمت مطلقه که از براى ولى مطلق است از اول ورود در لیله احتجابات خلقیه که از بـراى ولـى مطلـق ،                          
  .ین او ادنى که ترک حجب است لیلۀ القدر است ، تا طلوع فجر مطلق که رجوع ولى کامل است به مقام قاب قوس

، از حضرت صـادق ـ سـالم اهللا علیـه ـ در کـافى       ) 500(اال من اتى اهللا بقلب سلیم : و در تفسیر قول خداى تعالى 
قلب سلیم آن است که مالقات کند پروردگار خود را در صورتى که در آن احدى نباشد : شریف نقل شده که فرمود 

  ) 501. (غیر از خدا
و ) 502(قلب سلیم آن است که سالم باشـد ، از محبـت دنیـا    :  حضرت صادق ـ علیه السالم ـ نقل شده که   و نیز از

  .چون حقیقت دنیا ، عبارت از ما سوى اهللا است ، از این جهت این معنى در احدى پیدا نشود ، مگر ولى کامل 
  .نى برگردد ، و متوافق شودو تفسیر این آیه شریفه به هر دو وجه با آیه شریفه سوره قدر به یک مع

و از آنچه مذکور شد ، حمق نیز معلوم شود که از جنود جهل و ابلیس است ، و از لوازم فطرت محجوبه اسـت ، و                           
فطرت چون محتجب شود ، از ادراک حق و روحانیات که جنود الهیه اند ، باز ماند ، و به دنیا و خود متوجه شود ،                           
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 هم انیت دنیاویه که آن نیز به حقیقت خود او نیست ـ از تمام مراتـب معنویـات و    و در حجاب انیت و انانیت ـ آن 
جمیع معارف الهیه باز ماند ، و این باالترین مراتب حمق است که کسى از خود و روحانیت خود نیز محجوب باشد      

  .نعوذ باهللا منه 
  

  . در عفت است و ضد آن هتک است و در آن پنج فصل است : مقصد چهاردهم 
  :در بیان معنى عفت است : فصل اول 

یکى قوه واهمه کـه از آن بـه         : چنانچه سابق بر این نیز اشارتى رفت ، از براى انسان بعد از قوه عاقله سه قوه است                   
و سـوم قـوه شـهویه کـه از آن بـه نفـس       . دیگرى قوه غضبیه که از آن به نفس سبعى تعبیر شود. شیطانیه تعبیر شود  
  .بهیمى تعبیر شود

و میزان در اجناس فضایل و رذایل ، همین قوا است و طرف افراط و تفریط هر یک ، رذیله اى است و حد اعتـدال                          
بنابراین ، نفس بهیمى را جهت افراطى است که از آن تعبیـر بـه شـره    . در هر یک ، فضیلتى از فضایل نفسانیه است          

 واگذاشتن نفس بهیمى را ، کـه غلـوّ و زیـاد روى              سر خود کردن شهوت را و به اطالق       : کنند و آن عبارت است از       
لذت خود کند ، زیرا که در هر یک از قواى انسانى راجع به آن               ) 503(کند ، و در هر موقع و با هر چیز قضاى وطر             

که به آنها مربوط است ، اطالق و عنان گسیختگى است ، به این معنى که مـثال در جـوهر طبیعـت قـوه                         ) اى(شعبه  
ن به لذات خود است بطور اطالق ، ولو این که مصادم با نظام شرع و عقل شود ، ولو این کـه قـضاء                     شهوت ، رسید  

پـس  . شهوت خود را از مطعم حرام و مشرب و منکح حرام ـ گرچه نکاح محارم و امهات باشد ـ کنـد   ) 504(وطر 
  .رعى و زیادتر از میزان واجب افراط شهوت و ولع بودن بر لذات بیش از حدّ نظام عقلى و ش: شره عبارت است از 

باز داشتن قوه شهوت    : و نیز نفس بهیمى را جهت تفریطى است که از آن تعبیر به خمود کنند و آن عبارت است از                     
از حدّ اعتدال و مقدار الزم ، و مهمل گذاشتن این قوه شریفه که از براى حفظ شخص و نوع ، به او مرحمت شـده                          

حت میزان عقل و شرع ارتیاض پیدا کرد و از جانـب غلـوّ و تقـصیر و حـد افـراط و                       و چون این قوه ، در ت      . است  
تفریط ، خارج شد و متحرک به حرکات عقلیه و شرعیه گردید ، و در تحت تصرف عمال الهى درآمد ، و از تصرف         

ل و  در آن حاصل شود و یـک ملکـه اعتـدا          ) اى(و خدعه شیطان و وهم خارج شد ، یک حالت سکونت و طمانینه              
  .که صبغه عقلیه بلکه الهیه پیدا کرده ، تعبیر به عفت شود) اى(میانه روى در آن پیدا شود که از قوه 

  
و از این بیانات معلوم شد که معنى هتک چیست که در روایت شریفه ، مقابل و مضادّ با عفـت قـرار داده شـده ، و                            

طرف اختصاص به ذکر پیدا کرده ، براى آن است کـه    و این که فقط این      . ظاهر آن است که طرف افراط و غلوّ باشد        
به حسب نوع ، مردم مبتال به این طرف هستند و به ندرت اتفاق افتد که اختیارا کسى از حد اعتدال به طرف تفریط                        

و با تکلف ، توان طرفین افراط و تفریط را در هتک داخل کرد ، زیرا که هتک عبارت از خـرق و      . و تقصیر میل کند   
  پس خرق اعتدال و پرده میانه روى را دریدن ، عبارت از ضد آن است و آن شامل طرفین شود. رى است پرده د

  
  تتمیم 

و از آنچه در این فصول سابقه و فصول آتیه معلوم شود ، ظاهر و روشن شود که عفت از فطریات و لـوازم فطـرت                          
نود ابلیس و جهل است ، زیرا که عدالت در  مخموره و از جنود عقل است ، و هتک از لوزام فطرت محجوبه و از ج               

  .قوا که به منزله جنس است از براى عفت ، فطرى است و جور برخالف فطرت است ، چنانچه گذشت 
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  .و نیز خضوع و فرمانبردارى کامل و تبعیت از کمل فطرى است ، چنانچه مقابل آن برخالف فطرت است 
 عایله بشر است ، چنانچه تهتّک و فحشاء و بى حیـایى بـرخالف       و نیز خود عفت و حیاء و حُجب از فطریات تمام          

فطرت جمیع است ، لهذا در نهاد عائله بشرى ، عشق به عفت و حیاء مخمور است ، و تنفر از هتک و بى حیائى نیز          
  .مخمّر است 

  
  :در بیان ثمرات قوه شهویه : فصل دوم 

به حیوان و انسان مرحمت فرموده بـراى حفـظ شـخص    بدان که قوه شهوت از قواى شریفه اى است که حق تعالى           
و اگر انسان این قوه را نداشت ، به واسـطه محلـالت   . خود و بقاى آن در عالم طبیعت و براى ابقاء نوع و حفظ آن               

و چون تحصیل   . خارجیه و داخلیه به اسرع اوقات رو به فنا و زوال مى گذاشت ، و تحصیل بدل ما یتحلل نمى کرد                    
 بى بقاى در عالم دنیا و اقامه در نشئه طبیعت صورت نگیرد ، سعادت ابـدى انـسان و حیـات شـریف         سعادت ابدى 

  .ملکوتى او مرهون منت این قوه شریفه است 
و نیز این قوه را مدخلیت تام و دخالت کامل است در تشکیل عائله شریفه و نظـام مدینـه فاضـله و تربیـت نفـوس                

  .ناقصه 
خود انسان وابسته به این قوه است ، سعادت بنى نوع هم پیوند به ایـن مائـده آسـمانى      پس عالوه بر آن که سعادت       

و این قوه در وقتى کفیل این سعادات شخصیه و نوعیه است که از حدود اعتدال تخطى و تجاوز نکند ، و از                       . است  
اط و تفریط رفـتن ، عـالوه   تحت موازین عقیله و الهیه خارج نشود؛ زیرا که با خروج آن از حد خود و به جانب افر        

چـه بـسا بـا شـهوت     . بر آن که سعادات مذکوره را تحصیل نکند ، مایه شقاوت و بدبختى خود و بى نوع خود شود 
رانى چند روز یا چند ساعت ، نظام یک عائله شریفه از هم گسسته شده ، و طرح بدبختى و بیچارگى آنهـا تـا ابـد                           

. این قوه ، شرافت خود انسان و عائله شریفه او دسـتخوش بـاد فنـا شـود                 و چه بسا از عنان گسیختگى       . ریخته شود 
  .بیشتر این فجایع و فضایح که در این جمعیتهاى عنان گسیخته پیدا ، شود ، از سرخودى این قوه است 

 اکنون انسان بیدار اگر قدرى فکر کند ، به خوبى مى یابد جنایت خود را در هتک پرده عفت قوه اى را که خداونـد                        
تعالى براى حفظ نظام عائله و ابقاى شرافت و سعادت دنیا و آخرت مرحمت فرموده ؛ همان قوده را کـه انـسان بـه                    

  .ضد مقصد و مقصود به کار برد
همان قوه اى که باید از آن بقاى نسل شود ، به واسطه به کـار بـردن آن راى                    ! چه جنایت و خیانتى باالتر از آن شود       

یا اگر بعد از این جنایات ، نسلى از او بـاقى مانـد ،   . ن عقل ، همان موجب قطع نسل شود     بى موقع و بر خالف میزا     
  .به انواع بلیات و امراض گوناگون مبتال باشد

اطباء امروز ، بسیارى از امراض را بعد از تجزیه و تجربه به امراض تناسلى خود مریض یا پدر یا اجـدادش کـه بـه                          
اگر قدرى توجـه    . ند اینها یک از هزار مفاسد دنیوى این قوه عنان گسیخته است             وراثت به او رسیده ، نسبت مى ده       

شود به مفاسدى که از آن حاصل شود در عالم ماوراى طبیعت ، به گفته اطباء نفوس و مربوطین بـا و حـى الهـى و                           
، و این مطلب محتاج     علماء روحانى ماوراى طبیعت معلوم شود که این مفاسد دنیوى قدر قابلى در مقابل آنها ندارد                 

  .به فصلى جداگانه است که تا اندازه اى مطلب روشن شود
  

  :در بیان تاثیر اعمال در قلب : فصل سوم 

www.takbook.com



باید دانست که از براى هر یک از اعمال ، چه اعمال خیریه و چه اعمال شریه فاسده ، در نشئه ملکوت و عالم غیب        
و اشـارات و  ) 505(ه اربـاب قلـوب و اصـحاب معـرف الهیـه      یک صورت غیبیه ملکوتیه است که از آنهـا بـه گفتـ            

، ) 507(و روایـات وارده از اهـل بیـت وحـى الهـى      ) 506(صراحات کتاب شریف الهى و صحیفه نورانى آسـمانى         
بهشت اعمال و جهنم اعمال تشکیل شود و ارض ملکوت ، خود در ابتداء امر ساده و قیعان است ، و عمل بنـى آدم                  

  .معمور کندآن را آبادان و 
یـوم  :  از آل عمران فرماید      30در قرآن شریف به تعبیرات مختلفه از این حقیقت غیبیه پرده برداشته ، چنانچه در آیه                 

  ) 508(تجد کال نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا 
 اعمال را در آن روز مى بیند ، چه اعمال صالحه و چه اعمال               و این آیه شریفه کالصریح در این است که انسان خود          

 جـدایى     آرزو مى کند بین او و اعمـال سـیئه اش            : سیئه ، و تاکید کند این مطلب را آنکه مى فرماید در ذیل آیه که                
  .بسیار باشد

و مـن   * قال ذرد خیرا یره      فمن یعمل مث   #یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم       : و در سوره مبارکه زلزال فرماید       
و ظاهر ، بلکه صریح آیه آن است که مردم اعمال خود هر چه باشد در آن نشئه مى                   ) 509(نعمل مثقال ذرۀ شرا یره      

  .بینند
است ، و چنانچه از براى      ) 510(و این مطلب ، یعنى تمثل اعمال و صورت غیبیه آنها از مسلمات پیش اهل معرفت                 

 هر یک از اعمال را در قلب انسانى اثرى است که از آن در روایـات تعبیـر شـده بـه                       اعمال صورت ملکوتى است ،    
؛ زیرا که از هر عمل صالحى اگر با شرایط صوریه و معنویه و قالبیـه و قلبیـه آورده                    ) 511(نقطه بیضاء و نقطه سودا      

که انسان را به معرفت اهللا شود ، یک نورانیتى در باطن قلب حاصل شود و یک صفاى باطنى از براى انسان رخ دهد 
و توحید نزدیک کند تا آن جا که حقایق و سرایر توحید در قلب جایگرین شود ، و از آن در ملک بدن نیز سـرایت                          
کند ، و ارض طبیعت نورانى و مشرق به نور الهى شود که این غایت سعادت انسانى است که تفصیل و مراب آن از                        

  .عهده این اوراق عجالتا خارج است 
و همین طور از هر یک از اعمال سیئه در قل یک کدورتى و ظلمتى حاصل شود که انسان را از مقام قدس و قـرب                          

جل و عال ـ دور و از معارف الهیه مهجور کند ، و به عالم طبیعت و دنیا که باطن آن سجین و هاویـه اسـت ،    (حق 
یا و طبیعت شود ، و حکم روحانیت و انـسانیت از او             نزدیک کند تا آنجا که قلب و تمام شؤون غیبیه آن فانى در دن             

  .برداشته شود
یکى قوه عاقله روحانیه ، دوم قوه غضبیه سبعیه ، سـوم قـوه              : و باید دانست که چون از براى انسان چهار قوه است            

 ملکـات  شهویه بهیمیه ، و چهارم قوه واهمه شیطانیه ، صورت انسانى در عالم آخرت ـ که یوم بروز صـور غیبیـه و   
نفسانیه است ـ به طور کلى از هشت صورت خارج نیست ؛ زیرا که مقام جسمانیت و صورت ظاهره انسان در عالم  

و آن عالم مثـل ایـن عـالم نیـست کـه      (آخرت و نشئه ماوراى عالم طبیعت تابع صورت روحانیه و مقام نفس است              
).  این مطلـب در علـم اعلـى مبـرهن اسـت            طبیعت مخالف باطن باشد و ملک بدن از ملکوت نفس تعصى کند ، و             

)512 (  
پس اگر انسان در این عالم سیر به طریق مستقیم انسانیت کرد و تعدیل آن سه قوه را کرد ، و آنها را تابع روحانیـت                          
و عقل کرد ، و سیر باطن و ظاهر در تحت میزان شریعت الهیه شد ، باطن او ملکه اسـتقامت پیـدا کنـد و صـورت                            

پس صورت جسمانیه و ظاهر او در آن عالم مستقیم و به صورت جمیله              . ورت مستقیمه انسانیه شود   روح و باطن ص   
  .انسانیه است 
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و اگر مقام روحانیت نفس و نشئه عقلیه آن تابع یکى از سه قوه دیگر شد ، پس هر یک از این سه قوه غلبـه کـرد و      
کت انسانى را به حکم خود کرد ، صورتباطن ملکوتى          دیگر قوا ر در تحت نفوذ خود قرار داد ، و ظاهر و باطن ممل              

پس صورت غیبیه ملکوتیه یا به شکل سبعى از سباع شود اگر غلبه با قوه غضبیه شد ، و یـا بـه شـکل      . تابع آن شود  
بهیمه اى از بهائم شود اگر غلبه با شهوت شد و مملک مملکت شهوى شد ، و یا به شـکل شـیطانى از شـیاطین در                           

  . با واهمه شیطانیه شد و مملکت به تصرف شیطان در آمد اینها صور بسیطه ملکوتیه است آید اگر غلبه
و گاه شود دو قوه از این سه قوه در مملکت شود ، و انسان در عین حـال کـه در کمـال غـضب اسـت ، در کمـال                                

 از دو قـوه     پـس از ازدواج هـر یـک       . شهوت نیز هست ، یا با کمال شیطنت کمال شهوت یا کمال غـضب نیـز دارد                
صورت مزدوجه ملکوتیه پیدا شود که نه سبع محض و نه بهیمه محض است و نه شیطان محض و از ترکیب هر دو                       

و گاه شود که هر سه قوه در انسان به کمال است ، پس باطن ، تابع هر سه شـود ، و           . قوه ، سه صورت حاصل شود     
  .از آن یک صورت مزدوجه از هر سه پیدا شود

ه انسان در آن عالم در آن واحد بیشتر از یک صورت داشته باشد ، یـا در هـر حـال یـک صـورت                          و ممکن است ک   
  .داشته باشد؛ گاهى سبع و گاهى بهیمه و گاهى شیطان شود

پس معلوم شد که صوتر انسانیه یکى از این هشت صورت است ، و بقیه صورت غیر انسان اسـت ، چنانچـه خـط                         
  :یست ؛ چنانچه در آیات شریفه قرآنیه اشارت به آن شده مستقیم بین دو نقطه بیش از یکى ن

و ان هذا صراطى مستقیما فاتبعوه و ال تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سـبیله               :  از سوره مبارکه انعام فرماید       153در آیه   
)513 (  

 رشـد و هـدایت   این راه: و از رسول خدا ـ صلى اهللا علیه و آله ـ منقول است که خط مستقیمى کشیدند و فرمودند   
اینها راههائى است که بر هر راهى از آن شـیطانى اسـت   : و از چپ و راست آن خطهائى کشیدند و فرمودند     . است  

  ) 514. (پس از آن ، این آیه شریفه را قرائت فرمودند. که دعوت به سوى آن کند
  

  :موعظت براى اصالح نفس : فصل چهارم 
و به نور کشف و شهود ، نزد ) 515(ا که به موازین برهانیه ، پیش اهلش ثابت          اگر انسان این مطالبى ر    ! هان اى عزیز  

و احادیث شریفه وارده از     ) 517(و مطابق اشارات ، بلکه صراحات کتاب الهى         ) 516(اصحاب معرفت مشهود است     
  .، احتمال نیز دهد باید آرام نگیرد تا نفس را اصالح کند) 518(اهل بیت وحى و تنزیل است 

ت در آن است که جمیع آیات باهره کتب آسمانى و تمام احادیث شریفه اهل بیت عصمت ، از انبیـاء عظـام و                     مصیب
اولیاء کرام ، و تمام براهین اصحاب حکمت و فلسفه و مشاهدات ارباب ریاضت و شهود ، در قلوب قاسیه و دلهاى      

  . به کذب همه ـ نعوذ باللّه ـ داریم سخت ما ایجاد احتمال نکرده و عمل ما مثل اشخاصى است که یقین حتمى
اگر به هر یک از ما یک طفل ده ساله اى اطالع دهد که خانه ات آتش گرفت یا پسر پـسرت در آب افتـاد و                           ! عزیزا

االن غرق مى شود ، آیا اگر اشتغال به هر کار مهمى داشته باشیم ، دست از آن برداشته در تعقیب این اخبار هولنـاک           
م یا آن که با اطمینان نفس نشسته اعتناء نمى کنیم ؟ اکنون چه شده است ، تمـام آیـات و اخبـار و     سراسیمه مى دوی  

. اگر تاثیر کرده بود ، راحتى را از ما سلب نموده بـود            . برهان و عیان به قدر خبر یک بچه ده ساله در ما تاثیر نکرده               
؟ آیا این مـرض قلبـى محتـاج بـه عـالج و طبیـب          آیا این کورى باطن و عماى قلب را باید به چه نحو معالجه کرد             

هست ؟ آیا راهى براى عالج این احتجاب و ظلمت هست ؟ آیا کسى که به مقدار خبر یک طفل نابالغ خبر انبیـاء و      
  کتب آسمانى را نشمرده ، باید او را مؤمن دانست ، و خواص ایمان را براى او ثابت کرد؟

www.takbook.com



ه احوال خود درست یافتى ، بدان که دود شهوت و غضب چشم بـاطن مـا را        اگر آنچه را که مذکور شد با مراجعه ب        
کور کرده ، و مجارى ادراک ما را بسته ، و تصرف شیطان و نفس گوش ما را از شنیدن حق و آیات الهیه کر نموده ،       

  .با چشم بسته و گوش کر نتوان حقایق را دریافت کرد
و لقد ذرانا لجهنّم    :  ، در بیان احوال بعضى از ما مى فرماید           179آیه  چنانچه خداى تعالى در سوره مبارکه اعراف در         

کثیرا من الجن و االنس لهم قلوب ال یفقهون بها و لهم اعـین ال یبـصرون بهـا و لهـم آذان ال یـسمعون بهـا اولئـک                              
  ) 519(کاالنعام بل هم اضلّ اولئک هم الغافلون 

قه و تدبر در آیات کریمه صحف تکوین و تدوین خلق فرموده            عالمت جهنمى بودن آن است که دلى را که براى تف          
و چشم و گوشى را که براى بصیرت و شنوائى حقـایق الهیـه مرحمـت فرمـوده ، در آنهـا صـرف نـشود و از افـق                              

چنـین انـسانى بـه حقیقـت        . حیوانیت تجاوز ننماید ، و به مقام انسانیت الاقل که مقام تدبیرات عقلیه است ، نرسـد                
ر چه به صورت دنیاوى ملکى انسان مى نماید ـ ؛ بلکه گمراه تر از سایر حیوانات است ، به وجوهى کـه   حیوان ـ گ 

  :یکى از آنها ، آن است 
انسان اگر از طریق مستقیم منحرف شد ، در هر بابى از ابواب بهیمیت و سبعیّث و شیطنت از سایر بهایم و سـباع و                         

اى او سمت اطالق است و دیگر موجـودات محـدود و مقیّدنـد ، شـهوت                 شیاطین جلو مى افتد؛ زیرا که از براى قو        
بهیمى او آخر ندارد ، آتش غضب او عالم سوز است ، شیطنت و روباه بازى او اهل عالم را بـدبخت و بیچـاره مـى        

  .کند
مـستان غافـل    این آیات الهیه و تعالیم ربانیه براى بیدار کردن ما بیچاره هاى خواب ، و هشیار نمـودن مـا سر                    ! عزیزا
  .آمده 

این قصص قرآنیه که حاصل معارف تمام انبیاء و خالصه سیر و رشد همه اولیا ، و بیـان درد و درمـان هـر عیـب و               
مقصود از آنهـا بـا      . مرض نفسانى ، و نور هدایت طریق الهى و انسانى است ، براى قصه گفتن و تاریخ عالم نیامده                    

  .ن تاریخ گذشتگان نیست براى صرف اطالع و تاریخ دانى آن همه تشریفات در تنزیل و نزول ، بیا
و امثال آنها تمیز بده ، و به نظر تاریخ و ادب و فصاحت              ) 521(و طبرى   ) 520(مقصود خدا را ، از مقصد مسعودى        

  .و بالغت به قرآن شریف نظر مکن که این صورت ، خود حجابى است بس صخیم 
تمام مقاصد دنیاوى مقاصد حیوانى است و       . ربوط به مقاصد اهل دنیا نیست       قرآن کتاب رشد معنوى و تعالیم الهیه م       

انسان در تعقیب هر مقصدى که به دنیا نتیجه اش برگردد ، برود ، از افق حیوانى خارج نشده ، بلکه مـادامى کـه در                          
تب دالخ آیه بند مقاصد شهوات و لذات ـ چه دنیاوى و چه اخروى ـ در افق حیوانیت است ، و به حسب بعض مرا  

  ) 522. (اولئک کاالنعام : شریفه است که مى فرماید 
که از تمام زحمات و رنجهاى انبیاء و اولیاء و تمام آیات الهیه و صحف سماویه و جمیع اخبـار                    ) اى(آن آدمى زاده    

و فـرج ،    و احادیث جز شهوت بطن و فرج ، چیزى نیافت ، و تمام مقاصد الهى و انبیاء عظام را براى لـذات بطـن                         
چیزى نیافت ، و تمام مقاصد الهى و انبیاء عظام را براى لذات بطن و فرج دانست ، و تمام عبادات و تحصیل علـوم         
و معارف را وسیله رسیدن به آن لذات قرار داد ، آن انعامى است که بى خود به خود گمان آدم زاده بـرده ، آدم زاده                           

 خاصـیت و فـضیلت آدم را بـه تعلـیم اسـماء قـرار داد و او را بـه همـه                        حق تعالى . باید معلم به تعلیم اسماء باشد     
موجودات به خاصیت علم و معارفغ تفضیل داده ، و اال مالذ بطن و فرجـى و مقاصـد حیـوانى و خـواص آثـار آن                           

  .موجب فضیلتى نیست 
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  :در ذکر بعضى روایات در فضیلت عفت : فصل پنجم 
  ) 523(ـ قال ما من عبادَۀٍ افْضَلُ مِنْ عِفَّۀِ بِطْنٍ و فَرْجٍ ) علیه السالم( عَنْ ابِى جَعْفَرٍ ـ مُحَمدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِاسْنادِهِ

  ) 524. (و به این مضمون روایات بسیارى وارد شده 
و مـن لـم   : محمد بن علىّ بن الحسین باسناد عن امیرالمؤمنین ـ علیه السالم ـ فى وصیته لمحمّد بن الحنفیـۀ ، قـال     

  ) 525( نفسه شهوتها ، اصاب رشده یعط
رسیدن به رشد و کمال انسانیت مرهون جلوگیرى نفس است از شهوات و لذات ، و کـسانى کـه متابعـت شـهوات                        

  .کنند ، از رشد و هدایت باز مانند ، و چشمان آنها از دین طریق حق کور گردد
بطنه و فرجه و اشتد جهاده و عمل لخالقـه و رجـا   انما شیعۀ جعفر من عف :و فى الوسائل عن ابى عبداهللا ـ انه قال  

  ) 526(ثوابه و خاف عقابه فاذا رایت اولئک ، فاولئک شیعۀ جعفر 
کسانى که عفت نداشته باشند ، آنها شیعه حضرت صادق ـ علیه السالم ـ نیستند گر چه خود را شـیعه آن حـضرت     

یوانى باشند ، مشایع نفس حیوانى بهیمى هستند و         کسانى که تبعیت نفس بهیمى کنند و متحرک به حرکت ح          . بدانند
و شـیعه حـضرت صـادق ـ علیـه      ! از حومه تبعیت عقالنى خارجند تا چه جاى آن که به تبعیت الهى متّصف باشـند 

و از زنگار شهوت و غضب و شـیطنت  ) 527(السالم ـ به سبغۀ اللّه رنگ آمیزى شدند ، و من احسن من اللّه صبعۀ  
  .ند ، بلکه از عقال پاى دل را رهائى دادندپاکیزه و طاهر شد

در روایات شریفه تفسیر شده اسـت کـه ابـراهیم از            ) 528(اذ جاء ربّه بقلب سلیم      * آرى ، و انّ من شیعته البراهیم        
  ) 529(شیعه امیرالمؤمنین بود 

سالم باشد از غیر خدا و     زیرا که با قلب سالم وارد شد به پروردگار خود ، و قلب سالم تفسیر شده است به قلبى که                     
  ) 530. (متعلق به چیزى نباشد مگر حق تعالى 

و قال رجل لعلىّ بن : و در تفسیر برهان در حدیث طوالنى که از تفسیر امام ـ علیه السالم ـ نقل مى کند ، مى گوید   
ه فاذا انـت کـابراهیم الخلیـل ـ     یا عبداللّ: فقال له . یابن رسول اللّه انا من شیعتکم الخلّص : الحسین ـ علیه السالم ـ   

و انّ من شیعته البراهیم اذ جاء ربّه بقلب سلیم فان کـان قلبـک کقلبـه فانـت مـن      : علیه السالم ـ ؛ اذ قال اللّه تعالى  
  .الحدیث ) 531... (شیعتنا

  
  در زهد و ضد آن که رغبت است : مقصد پانزدهم 

  :در معنى زهد و رغبت است : فصل اول 
ت عبارت است از ترک شى ء و اعراض از آن و بى میلى و بى رغبتـى بـه آن ، و بـه معنـى قلیـل            زهد به حسب لغ   

زهد ـ بحرکات العین ـ زهدا و زهادۀ فى الشى ء و عنـه اى رغـب عنـه و      : شمردن و حقیر شمردن نیز آمده ؛ یقال 
االعراض عن الشى ء احتقـارا لـه ، مـن            : اى یعدّه زهیدا قلیال ، و الزّهد و الزّهادۀ        : ترکه ، و فالن یزدهد عطاء فالن        

  ) 532(شى ء زهید؛ اى قلیل : قولهم 
که اصطالحى اگر عبارت باشد از ترک دنیا براى رسیدن به آخـرت از اعمـال جـوارحى محـسوب                    : نویسنده گوید   

وانحى محـسوب  است ، و اگر عبارت باشد از بى رغبتى و بى میلى به دنیا ـ که مالزم باشد با ترک آن ـ از اعمال ج  
پس معلوم شـد کـه چهـار       . و محتمل است ، ترک از روى بى رغبتى باشد یا بى رغبتى و بى میلى مطلق باشد                 . شود

  :احتمال مى رود 
  .اول آن که زهد عبارت باشد از بى رغبتى به دنیا مطلقا چه اعراض کند عمال یا نکند
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  .شددوم آن که ترک دنیا باشد عمال ، چه بى رغبت باشد یا نبا
  .سوم آن که بى میلى مالزم با ترک باشد

  .چهارم آن که ترک از روى بى رغبتى باشد
و شاید احتمال سوم در بین این احتماالت ارجح باشد ، و بعـد از آن احتمـال چهـارم ارجـح اسـت ، و پـس از آن               

، ) 533(غبـت اسـت     و اما احتمال دوم بعید است ؛ زیرا که به حسب نصّ اهل لغت ، زهـد خـالف ر                   . احتمال اول   
و شک نیست که رغبت در شى ء عبارت از          . چنانچه در این روایت شریفه هم آن را همان طور معنى فرموده است              

. گر چه رغبت مالزم با عمل نیست ، لکن نوعا از رغبت نیز عمل حاصل شود . میل نفسانى است ؛ نه عمل خارجى        
 رغبتى و بى میلى است که نوعا با ترک و اعراض مقارن باشد              از این جهت مى توان گفت که زهد نیز عبارت از بى           

  .، گر چه مالزم نباشد؛ و این احتمال پنجم است در معنى زهد
  .بالجمله ، در معنى زهد بى رغبتى و بى میلى ک از صفات نفسانیه است ، ماخوذ است 

  
  :در درجات و مراتب زهد است : فصل دوم 

چون سایر صفات نفسانیه و مقامات انسانیه مراتب و درجاتى است بى شـمار کـه                باید دانست که از براى زهد ، هم       
و ما به طور کلى اشاره اى به بعض مراتب آن به قدر مناسب با این                . به حسب جزئیات ، تحت احصاء و حصر نیاید        

  .اوراق مى کنیم 
و ایـن درجـه ، در       . عـیم آخـرت     و آن عبارت است از اعراض از دنیا براى رسیدن به ن           . درجه اول زهد عامه است      

حقیقت کسبى است که از روى ایمان به بعض منازل آخرت پیدا شده است ، و صاحب این مقام در اسارت شهوت                      
 ایـن تـرک    پـس  . است ، لکن به حکم عقل شهوات زایله حقیره را ترک مى کند براى رسیدن به لذات باقیه شریفه                   

  .شهوت براى شهوت است 
حسوب است اعراض از دنیا براى خوف از عقاب عالم آخرت ، گرچه در اطالق زهد بر این تـرک                    و از این درجه م    

وارد اسـت کـه از      ) 534(هر چند در روایت منقول از عیون اخبـار الرضـا            . و اعراض از روى خوف مسامحه است        
ى کنـد حـالل آن را از   کسى است که ترک مـ : حضرت صادق ـ سالم اللّه علیه ـ سؤال شد از زاهد در دنیا ، فرمود   

  ) 535. (ترس حساب آن ، و ترک مى کند حرامش را از ترس عقاب آن 
لکن بیانات آن سروران دین و مربیان نفوس به حسب اختالف ادراکات ، مختلف است ؛ یعنى بـراى هـر کـس بـه                         

ارف بـه مقامـات نفـس و        فراخور مقام و مرتبه اش ، مرتبه اى از مراتب مقامات انسانیت را بیان مى فرمودند ، و عـ                   
اسلوب کلمات اهل اللّه براى کشف مرادات آنها این نکته را باید در نظر داشته باشد تا جمع شتات کلمات اولیـاء و                 

  .انبیاء ـ علیهم السالم ـ در این ابواب بشود
یدن بـه  و آن عبارت است از اعراض از مشتهیات حیوانى و لذایذ شـهوانى بـراى رسـ           . درجه دوم زهد خاصه است      

مقامات عقالنى و مدارج انسانى و این درجه از علم و ایمان به بعض مراتب عالیه از عالم آخرت پیدا شـود کـه بـه                          
واسطه آن علم و ایمان مشتهیات حیوانى و لذات جسمانى در نظر محقر و کوچک شود و این مبدا اعراض و منـشا                       

  .انصراف نفس از آنها شود
 همیشه  اکات مرسله مجرده ، گر چه مورد اعتناء فالسفه و اعاظم از ارباب علم و دانش            و لذات عقلیه روحانیه و ادر     

ولى ایـن درجـه نیـز       . بوده و فیلسوف بزرگ عظیم الشان ارسطوطالیس ، معلم اول ، در این باب اهمیت بسیار داده                  
 لـذت اسـت ـ گـر چـه      چون این اعراض براى. نزد اصحاب معرفت و ایقان و ارباب حقیقت و عرفان معلل است 
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لذت روحانى ـ قدم نفسانى در کار است و آن زهد حقیقت نیست بلکه ترک شهوت و لذت است بـراى شـهوت و    
  .لذت 

و آن عبارت است از اعراض لذات روحانى و ترک مشتهایت عقالنـى بـراى               . درجه سوم زهد اخص خواص است       
و این اول مقامات اولیاء و محبـین اسـت و           .  ربانى   رسیدن به مشاهده جمال جمیل الهى و وصول به حقایق معارف          

از مراتب عالیه زهد است ، پس زهد حقیقى صاحب این مقام را به حسب اول مرتبه حاصـل شـود و زهـد حقیقـى      
  .عبارت است از ترک غیر خدا براى خدا

. و عدم التفات بـه آن       و پس از این مقام اول مراتب فنا براى سالک دست دهد که آن عبارت است از فناى از لذات                     
و پس از این مقامات دیگر اولیاء است که مقام را گنجایش ذکر آن نیست ، و ما در این مقام اکتفا مى کنیم بـه ذکـر                            

  .همین سه درجه که از امهات درجات است 
  

  :در بیان منزلت زهد نسبت به مقام سلوک انسانیت و کمال روحانیت : فصل سوم 
که تمام دعوتهاى حقه الهیـه و شـرایع کالمـه ربانیـه ـ چـه در       ) 536(ول سابقه بیان کردیم گویا ما در فصلى از فص

کشف حقایق توحید و سرایر تفرید و تجرید ، و چه در بسط فضایل و محاسن اخالقیه ، و چـه در تـشریع احکـام                          
عرض و بالتبعیـه اسـت ،   الهیه ـ بیرون از دو مقصد که یکى مقصود بالذات و باالستقالل است و دیگرى مقصود بـال  

  .نیست 
آنچه مقصد ذاتى و غایت بغثت و دعوت انبیاء ـ علیهم السالم ـ و مجاهـدت و مکاشـفت کمـل و اولیـاء ـ علـیهم         
السالم ـ است آن است که انسان طبیعى لحمى حیوانى بشرى ، انسان الهوتى الهـى ربـانى روحـانى شـود ، و لفـق       

و اول پنوند به هم شود ، و این کمال حقیقت معرفت است که در حدیث          کثرت به افق وحدت متصل شود ، و آخر          
در حـدیث   ) 537(کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف ، فخلقت الخلق لکى اعرف            : شریف قدس اشاره به آن فرماید       

  ) 538. (اول الدین معرفته : شریف فرماید 
ول این مقصد مقدس است ، و به غایت بسط معارف و تمام اعمال قلبیه و قالبیه و افعال روحیه و جسدیه براى حص         

یکى اقبال بـه سـوى خـداى تعـالى ، و            : و چون این مقصد ذاتى استقاللى حاصل نشود مگر به دو امر             . الهیه است   
دیگر ادبار از غیر حق تعالى و اعراض از ماسوى ؛ از این جهت ، کلیه دعوتهاى الهیه یا دعوت بـر اقبـال بـه سـوى               

  . ، یا دعوت به اعراض از غیر اوست حق تعالى است
و کلیه اعمال قلبیه و قالبیه و ظاهره و باطنه یا نفس اقبال بر خدا و یا اعانت به آن کند ، و یا اعـراض ا ماسـوى اهللا                              

  .است یا معین آن است 
تیم اقبال کن   به عقل گف  : و شاید در این حدیث شریف که اشتغال به شرح آن داریم ، و در احادیث دیگر که فرماید                    

منحصر نمودن امر الهى را به اقبال و ادبار اشـاره بـه همـین معنـى                 ) 539(ادبار کرد   ! اقبال کرد ، و گفتیم ادبار کن        ! 
  .باشد که تمام اوامر و نواهى به این دو مطلب رجوع کند

ست ، نسبت به سلوک و چون این مطلب معلوم شد ، منزلت زهد و اعراض از دنیا و از ماسوى اهللا که زهد حقیقى ا     
انسانى معلوم گردید ، و مقق شد که اعراض از غیر حق ، مقدمه است از براى وصل به جمـال جمیـل و اتغـراق در                
بحر معارف و توحید ، و خود زهد بنفسه از کماالت انسانیه و مقامات روحانیه کـه مـورد توجـه اسـتقاللى باشـد ،                     

  .ین معنى بسیار است نیست ؛ چنانچه در احادیث شریفه اشاره به ا
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ان مـن  : قـال امیرالمـؤمنین   : در وسایل ، از کافى شریف سند به حضرت باقر العلوم ـ علیه السالم ـ رساند؛ انه قال   
  ) 540. (اعون االخالق على الدین الزهدفى الدنیا

یمان حتى تزهد فـى الـدنى   حرام على قلوبکم ان تعرف حالوۀ اال: و باسناده عن ابى عبداهللا ـ علیه السالم ـ انه قال   
)541 (  

کل قلب فیه شک او شرک فهو ساقط ، و انمـا ارادوا بالزهـد فـى الـدنیا     : و عن ابى عبداهللا ـ علیه السالم ـ انه یقول  
  ) 542(لتفرع قلوبهم لالخرۀ 

در و ظاهرا صدر این حدیث شریف این است که قلب سلیم عبارت از قلبى است که مالقات کند بـا خـداى تعـالى      
هر قلبى که در آن شک و شرک باشد ، ساقط است ، و              : پس از آن فرماید     ) 543. (صورتى که در آن غیر خدا نباشد      

جز این نیست که مقصود از زهد در دنیا براى آن است که قلب فارغ شود براى اخرت و از مالحظه صـدر حـدیث                         
ست ، و حصول مالقات جمال جمیل اسـت ،          شریف واضح شود که مقصود از آخرت در این جا وصل به باب اهللا ا              

  .و زهد حقیقى عبارت از آن است که قلب از شک و شرک خالى شود و غیر حق در آن نباشد
  ) 544(اذا تخلى المؤمن من الدنیا سما و وجد حالوۀ حب اهللا فلم یشتغل بغیره : و باسناد عن ابى ، آنه یقول 

فتاح باب االخرۀ و البراءۀ من النار ، و هو ترکک کل شى ء یشغلک عن            الزهد م : و فى مصباح الشریعۀ ، قال الصادق        
  .الحدیث ) 545... (اهللا من غیر تاسف على فوتها و ال اعجاب فى ترکها

  
  :در بیان آنکه رغبت به دنیا موجب احتجاب از حق است : فصل چهارم 

اهللا است ، و مقصود از دنیـا ، هـر چیـزى             بدان که رغبت به دنیا ، موجب احتجاب از حق و بازماندن از سلوک الى                
و چون این معنى در عالم ملک بیـشتر تحقـق دارد ، ایـن اسـم                 . است که انسان را از حق تعالى به خود مشغول کند          

و اشاره به این معنى است همین حدیث مصباح الشریعه که زهد را تعبیر فرماید به ترک هـر  . احق است از براى آن    
  .ز حق تعالى مشغول کند و غافل نمایدچیزى که انسان را ا

و اهل معرفت ، حجب نورانیه و ظلمانیه را ـ که در حدیث است که از براى خداى تعالى هفتاد هزار حجاب از نور  
؛ چـه کـه     ) 547(به وجود اشیاء و عوالم و تعین آنها تفـسیر فرمودنـد             ) 546(است و هفتاد هزار حجاب از ظلمت        

و گاهى از این حجب کثیره بـه حـسب          . ن را از وجه جمال جمیل محرون و محبوب نماید         اشتغال به هر یک ، انسا     
در باب سجده وارد است که سـجود بـه      . کلیات به هفت حجاب تعبیر شده ، چنانچه در احادیث شریفه وارد است              

ایـن هفـت   و ممکـن اسـت ،   ) 548(تربت قبر حسین بن على ـ علیهما السالم ـ خرق کند حجابهاى هفت گانـه را   
  .حجاب فوق این حجب باشد ، چنانچه از حدیث علل ظاهر شود

: به حضرت ابى الحسن موسى ـ علیه الـسالم ـ گفـتم     : از علل به سند خود از هشام بن الحکم نقل نموده که گفت 
 و  همانا حلق آسـمانها هفـت اسـت       ! اى هشام   : به چه علت در افتتاح نماز ، هفت تکبیر افضل شده است ؟ فرمود               

زمینها هفت است و حجابها هفت است ، پس چون سیر داده شـد در شـب معـراج پیغمبـر ، و گردیـد نزدیـک بـه                       
 تکبیر گفت رسـول خـدا و          پروردگار خود ک قاب قوسین او ادنى ، رفع شد از براى او حجابى از حجب حق پس                   

و از این جهت است کـه       . کبیر گفت   پس چون رفع حجاب دوم شد ، ت       . بنا کرد کلماتى را که در افتتاح است گفن          
  .در نماز براى افتتاح هفت تکبیر گفته مى شود

و ایـن حجـب انـسان را زا         . در هر صورت وجود هر موجود یا عالم حجابى است ، و تعین آن نیز حجـابى اسـت                    
لک الـى  پـس سـا  . جمال محبوب باز دارد و دلبستگى به هر چه که غیر حق است ، خار طریق سلوک الى اهللا است                    
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. اهللا و طالب وصول به لقاء اهللا و صعود به معارج معارف الهیه این خار طریق را باید با ریاضت شرعى از بین بردارد                       
و با دلبستگى و عالقه مندى به غیر حق و تبعیت از شهوات بطن و فرج ، عرروج به کماالت روحانیه و وصـول بـه           

  :ه یک معنى به خود انسان رجوع کند لقاء جمال جمیل امکان ندارد بلکه کلیه حجب ب
  ) 549(تو خود حجاب خودى حافظ از میان برخیز 

  بین و بینک انیى ینازعنى   
  )  550( فارفع بلطفک انیى من البین 

  .تفصیل این اجمال عجالتا با این حال مناسب نیست 
  

  ت از لوازم احتجاب فطرت است در بیان آنکه زهد از فطریات و لوازم فطرت مخموره است ، و رغب: فصل پنجم 
پیش از این معلوم شد که انسان به فطرت الهیه که تمام عائله بشرى بـر آن مفطـور و مخلوقنـد ، داراى دو فطـرت                           

  :اصلیه و فرعیه است که شاید جمیع فطریات به این دو رجوع کند 
  .از نقص که آن فطرت فرعیه است و دوم تنفر . اول فطرت عشق به کمال مطلق که آن فطرت اصلیه اسقاللیه است 

یـابن آدم خلقـت   : و چون حق ـ جل مجده ـ انسان را براى خود مخلوق فرموده ، چنانچه در حدیث قدسى اسـت    
، و در قرآن شریف و احادیث شریفه به ایـن معنـى اشـارت بـسیار اسـت                   ) 551(االشیاء ال جلک و خلقتک الجلى       

 او را مفطور فرموده که با یکى از ماسوى منقطع و به دیگرى به جمـال                 از این جهت در جعل الهى تکوینى ،       ) 552(
و نظام احکـام  . و تمام فطریات که در انسان است ، راجع به این دو فطرت و از شعب آنهاست                 . جمیل واصل گردد  

  .شریعت مطهره الهیه مطلقا بر طبق همین نقشه فطرت است 
ض از غیر حق به فطرت مخموره راجع است ، و از احکـام فرعیـه        پس زهد که عبارت از تنفر از نقص است و اعرا          

چنانچه رغبت به غیر حق ـ هر چه باشد ـ به واسطه احتجاب فطرت است ؛ زیرا که فطرت پـس    . فطرت اهللا است 
از احتجاب به حجب طبیعت مثال ، محجوب خود را اشتباها در شعبه اى از شعبه هاى طبیعت گمان کند ، و عالقـه                      

ود را به آن پیوند نماید ، و دلبستگى به آن پیدا کند ، پس از جمال جمیل باز ماند و از لقـاء اهللا محـروم و                            محبت خ 
  .محجوب شود

پس زهد حقیقى ، از بزرگترین جنود عقل و رحمان است که انسان به واسطه آن پرواز به عالم قدس و طهارت کند                       
چنانچه رغبت به دنیا و زخارف آن . ع الى اللعه براى او حاصل شود    ، و رخت از عالم به کلى بر بندد ، و کمال انقطا            

 است که به واسطه  و توجه و محبت به زینتهاى آن بزرگترین جند ابلیس و جهل است ، و از دقیقترین دامهاى نفس 
ز ثمـره شـجره     آن انسان به دام بال مبتال و از راه هدایت و رشد گمراه و از وصول به نتیجه انسانیت و برخوردارى ا                     

  .والیت محروم و محجوب شود
و چون انسان این مطلب را دریافت و با عین انصاف و چشم بصیرت به اول و آخر امر خود نظر کرد ، بر خود حتم 
و الزم شمارد که حتى االمکان این خار طریق را که اسم آن محبت و رغبت به دنیا و مال و منال آن است از سر راه                           

و ام هر مرض است از خانه قلب خـود  ) 553( ، و این خطیئه مهلکه را که راس هر خطیئه است           سلوک خود بردارد  
دور کند ، و این خانه را که منزلگاه محبوب و محل تجلى مطلوب است از قذارت پاک ، و از جنود ابلیس و شـرک              

طاق و رواق آن فرو ریزد تا صـاحب  شیطان تطهیر کند ، و دست غاصبانه دیو پلید را از خانه خدا کوتاه و بتها را از    
  .خانه به منزل خود عنایت پیدا کند ، و از جلوه هاى خود آن را روشنى دهد
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ما در دامهاى پر پیچ و خم نفس و شیطان مبتالئیم ، و از این دشمن قوى پنجه راه گزیزى نداریم ، و تاب ! بار خدایا
 شویم ، به دامهاى دقیقتر و محکمترى دچار شویم ، مگر لطف             مقاومت و جدال با او را نداریم ؛ از هر دامى گریزان           

  .بى منتهى تو از ما دستگیر کند و به سعادت و خیر مطلق رساند و از این چاه ظلمانى طبیعت و هوى برهاند
  ) 554. (ارحم من راس ماله الرجاء و سالحه البکاء! یا سیدى 

  
  :ب در استشهاد به ادله نقلیه ، در این با: فصل ششم 

  .و آن بیش از این است که در این مختصر بگنجد و ما به ذکر مختصرى از آن اکتفا کنیم 
  ) 555(لکیال تاسوا على ما فاتکم و ال تفرحوا بما آتاکم : قال اهللا تعالى 

 و از حضرت سجاد ـ علیه السالم ـ در وسایل نقل شده که زهد در یک آیه از کتاب خدا است ، و این آیه شریفه را  
  ) 556. (قرائت فرمودند

البته قلبى که از . و این شاهد بر کالم سابق ماست که زهد را از صفات نفسانیه مالزم با عمل گرفتیم ، نه نفس ترک                    
محبت دنیا خالى باشد و اعراض از دنیا کند و منصرف از آن باشد ، نه تاسف بر ادبار آن و نه فرحناکى بر اقبـال آن                           

  مى کند
 یک حالت سهل انگارى و بى اعتنائى رخ دهد که توجه به دنیا و زخارف آن نکند تا چه رسد که از                براى قلب زاهد  

  .فوت آن تاسف و از اتیان آن فرح براى او رخ دهد
و قال ـ تعالى شانه ـ فى وصف قارون فخرج على قومه فى زینته قال الذین یریدون الحیود الدنیا یا لیت لنا مثـل مـا     

و قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اهللا خیر لمن آمن و عمل صالحا و ال یلقیها اال            * ذو خظ عظیم    اوتى قارون انه ل   
  ) 557(الصابرون 

آنهائى که به حیات دنیوى دلخوش کرده بودند و مقصود و مرادشان دنیا و زینت آن بود ، چون قارون با زینتهاى او                       
ولى آنهائى که صاحب علم بودنـد و از         . رت زینت او را داشتند    دیدند ، دیگ آمال و آرزویشان به جوش آمد و حس          

جانب حق تعالى به آنها علم به غیب عنایت شده بود ، اعتناء به زینت دنیا و قارون نداشتند و طالب ثواب اهللا بودند                        
  .، و مى دیدند که با صبر و شکیبائى به آن ثوابها خواهند رسید

و محتمل است که آیه شریفه راجع به مقام زهد هم نباشد ، و مـا                .  از زهد است     و این آیه شریفه اشاره به مقام اول       
  .ذکر کردیم ) 558(این آیه را به تبع بعض محققین از شراح حدیث 

فمن یـرد اهللا ان یهدیـه یـشرح    : و روى لما سئل رسول اهللا ـ صلى اهللا علیه و آله ـ عن معنى الشرح فى قوله تعالى   
یا رسول اهللا   : قیل  . ان النور اذا دخل القلب انشرح له الصدر و انفسح           : ما هذا الشرح ؟ قال      : ل  صدره لالسالم ، و قی    

  ) 559(نعم التجافى عن دار الغرور و االنابۀ الى دار الخلود و االستعداد للموت قبل نزوله : و هل لذلک عالمۀ ؟ قال ! 
ریک دنیا است و در غالف ملک و غل و بند این عـالم              معلوم است تا قلب متوجه دار ظلمانى طبیعت و چاه تنگ تا           

و هر قدر منصرف از دنیا و . است ، تنگ و ظلمانى و تاریک است و قابل نور هدایت و جلوه جمال و جالل نیست 
زخارف آن شود ، شرح صدر براى او حاصل شود و قبول نور معنوى کند تا آن جا که به کلى از دار غرور منصرف                         

و شاید استعداد براى موت ، اعم از مـوت  . نخلع شود ، پس الیق جلوه نور مطلق و جمال جمیل شود       و متجافى و م   
  .پس متعرض جمیع مراتب زهد باشد. طبیعى حیوانى باشد

  
  چند روایت در باب زهد
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ثبـت اهللا  من زهد فى الـدنیا ا : فمنها عن محمد بن یعقوب ـ قدس سره ـ باسناده عن ابى عبداهللا ـ علیه السالم ـ قال     
الحکمۀ فى قبله ، و انطق بها لسانه ، و بصره عیوب الدنیا داءها و دواءها ، و اخرجه من الدنیا سالما الـى دار الـسالم          

)560 (  
از زهد در دنیا و اعراض از آن نور حکمت که راهنماى طریق سعادت و وصول به مقام کمـال انـسانیت اسـت ، در             

کسى کـه   :  جریان به زبان پیدا کند ، چنانچه در باب اخالص نیز وارد است که                قلب ثابت و برقرار شود ، و از قلب        
  ) 561. (چهل روز براى خدا خالص شود ، چشمه هاى حکمت از قلبش به زبانش جریان پیدا کند

اخالص نیز با زهد حقیقى در ترک آمال و مقاصد خود شریک است ، و حقیقت حکمت با ظلمت خـود خـواهى و    
د و منافر است ، و نیز تا محبت دنیا و زخارف آن در قلب است ، از عیوب آن محتجب است ؛ زیـرا                         خود بینى مضا  

  ) 562. (حب الشى یعمى و یصم : که پرده محبت ضخیم ترین حجابها است ، چنانچه گفته اند 
  

آن جمیـل و  تا محبت دنیا و رغبت به آن در قلب جایگزین است ، عیبهاى آن ، همه حسن مـى نمایـد و زشـتیهاى         
آن روزى خداى تعالى عیبهاى آن را به ما بفهماند ، و درد و درمان را به ما ارائه دهد که قلب را                       . جمال نمایش دهد  

پس چون این حجاب غلـیظ خـرق شـده ، عیبهـائى کـه بـه                 . از محبت دنیا تهى و از سرخ و زرد آن اعراض کنیم             
 از پرده بیرون افتد و چون انسان درد و درمـان را فهمیـد ،                صورت خوبى و نیکوئى و جمال خود نمائى کرده بود ،          

  .راه سلوک بر او روشن شود و طریق اصالح براى او آسان گردد
و چون که حب دنیا راس تمام خطایا است ، با زهد در دنیا سالمت نفس حاصل شـود و اگـر زهـد حقیقـى بـراى                            

به دار سالمت خارج شود؛ چون که تمام عیبها از تعلقات           ، به همه معنى سالم و بى عیب از دنیا           ) دهد(انسان دست   
  .حاصل شود ، و چون تعلق به غیر عز قدس نباشد ، سالمت مطلقه رخ دهد

جعل الخیر کله فى بیت و جعـل  : سمعته یقول : و باسناده عن حفص بن غیاث عن ابى عبداهللا ـ علیه السالم ـ قال   
ال یجد الرجل حالوۀ االیمان حتى ال یبـالى  : ول اهللا ـ صلى اهللا علیه و آله ـ   قال رس: ثم قال . مفتاحه الزهد فى الدنیا

. حرام على قلوبکم ان تعرف حالوۀ االیمان حتى تزهد فى الـدنیا  : من اکل الدنیا ، ثم قال ابو عبداهللا ـ علیه السالم ـ   
)563 (  

ه از دنیـا و زهـد در آن میـسر نـشود ، و       و از این حدیث معلوم شد که رسیدن به خیرات و سعادات ، بى قطع عالق               
و نیز معلوم شود که زهد مفتـاح بـاب خیـرات            . تعلق به دنیا و رغبت به آن ، اصل اصول شقاوت و احتجاب است               

است ، و چنانچه سابق بر این ذکر شد ، خود زهد مقصود بالذات نیست ، چنانچـه مفتـاخ ، خـود مقـصود بالـذات                           
  .پس فتح باب سعادت و معرفت با زهد شود. ت نیست ، بلکه براى فتح باب اس

پس از آن ، حضرت صادق ـ علیه السالم ـ خود به طور اختصار ، اول درجـه زهـد و اول درجـه خیـرات را بیـان        
فرمود ، و از حضرت رسول ـ صلى اهللا علیه و آله ـ نقل فرمود که حالوت و شیرینى ایمان را کسى نمى یابد ، مگر   

ت به امثال ماکوالت این دنیا ، و تا از منزل حیوانى و بطن و فرج نگـذرد ، بـه مقـام روحـانى و                          با زهد و عدم مباال    
  .منزل انسانى نخواهد رسید

ما اکنون که در درجه حیوانات و منزل بهائم هستیم ، از حقیقت ایمان بلکه اسالم ، جز اسمى و حرفى نمى دانیم از                        
تا قلب ذائقه پیـدا نکنـد ، چـشیدن حـالوت بـراى ان میـسور                 .  فهمیم   این معنى ، حالوت و شیرینى ایمان را نمى        

: ؛ و تا در منزل حیوانیت است ، قلبى نیست تا ذائقه اى داشته باشدو باسناده عن ابى عبداهللا ـ علیه السالم ـ   )نیست(
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یحـذرها  ! الـسم النـاقع   انما مثل الدنیا کمثل الحیۀ ؛ ما الین مـسها و فـى جوفهـا    : ان فى کتاب على ـ علیه السالم ـ   
  ) 564(الرجل العاقل ، و یهوى الیها الصبى الجاهل 

امیرالمؤمنین ـ علیه السالم ـ که عارف به مقامات روحانى و هادى طرق انسانیت است و باطن و ظاهر اشیاء پیش او 
ده و لذت بخش اسـت ،       او مى داند که دنیا ظاهرش فریبن      . آشکارا و ظاهر است ، دنیا را از هر کسى بهتر مى شناسد            

ولى در هر لذتى بازماندن از سعادتى است و فرو رفتن در مهالکى است که غافل جاهل آن را نمى داند و باور نمـى   
طفلى که جز ظاهر تمیز چیزى نمى دهد ، مارى خوش خط و خال را که ببیند ، با کمـال عـشق و اشـتیاق بـه                            . کند

  .کنند ، باورش نمى آیدسوى آن روان شود ، و هر چه او را تحذیر 
  ) 565(بیچاره بر هالک تن خویشتن عجول 

این همه پیران طریقت و سالکان راه هدایت و راهنمایان انسانیت و کتب آسمانى و صحف انبیاء عظام و اخبار اولیاء 
ر کرام و نصیحت اهل معرفت و اصحاب قلوب در قلب ما غافالن جاهل هیچ تاثیرى نکـرده و نمـى کنـد ، و ظـاه                         

خوش خط و خال آن و زینتها و زخارف آن ما را از زهر کشنده اى که در بـاطن دارد غافـل کـرده ، روزى کـشف                             
باطن آن بر ما شود که احتراز از مفاسد آن ممکن نباشد؛ زیرا که صورت آن نقش باطن شده و فطرت پاک و پـاکیزه        

ود که تا آن را ذوب نکنند ، نتـوان خـالص آن را              آلوده به آن شده است ؛ همان طور که طال با مواد دیگر مخلوط ش              
النـاس معـادن    : فطرت انسانى چون معدن طال و نقره خـالص اسـت            . بیرون آورد و طالى خالص را به دست آورد        

  ) 566(کمعادن الذهب و الفضۀ 
ط و در فطرت خالصه جز حب حق تعالى ـ که کمال مطلق است ـ نیست ، و چون با محبت غیر حق تعـالى اخـتال    

و بدتر و باالتر اختالط ، آن است که با محبت دنیا و طبیعت آمیخته و آلوده شود؛                  . پیدا کرد ، از خلوص خارج شود      
که چون آمیختگى و آلودگى دست داد ، به کلى صفحه قلب را به حسب فطرت ، صافى بود ، زنگار بگیـرد و هـیچ                       

که یا اصال از حقایق در آن نقشى واقع نشود ، و یا به طور حقیقتى در او به آن طور که هست ، نمایش پیدا نکند ، بل
  ) 567). (فاما الذین فى قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاویله (اعوجاج و انحراف واقع شود 

هـى و   قلوب معوجه منحرفه که مختلط با هواهاى نفسانیه و حب نفس و دنیا شده اسـت ، تاویـل کتـاب شـریف ال                       
تاویل آیات تدویه ؛ بلکه تکوینیه را بر طبق هواهاى نفسانیه خود کنند ، و این تفسیر به راى است که تصرف شیطان 

  .و نفس در آن دخالت دارد ، و این تفسیر باطل و حرام است 
، مگـر   تاویل کتاب الهى که عبارت از برگرداندن صورت به معنى و قشر به لب است ، به طور کمـال میـسر نـشود                         

براى آنان که خود آنها منحرف و معوج نباشند ، و جز نور حق ـ تعالى شانه ـ در قلب آنها چیزى نباشد ، و به مقام   
رسـول مکـرم و خلفـاى       ) بـراى (و آن نیست مگـر      . مشیت مطلقه و فناى مطلق که مقام تاویل است ، رسیده باشند           

  ) 568(ر علم و معرفتند مقدس او ـ علیه الصالۀ و السالم ـ که آنها راسخان د
  ) 569. (و ما یعلم تاویله اال اهللا و الراسخون فى العلم 

  .و این مطلب را تفصیلى سزا است که اکنون از آن معذورم ، و الحمد هللا اوال و آخرا
  

  در رفق و ضد آن است که خرق است : مقصد شانزدهم 
  :در بیان معنى رفق و خرق : فصل اول 

عامله بلطف ؛ و رفقه     : یقال رفق رفقا به له و علیه        . ف است و به معنى مدارا و مالیمت است          رفق به کسر ، ضد عن     
  ) 570. (اى صار رفیقا: اعانه و نفعه ؛ و رفق رفاقۀ : 
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  ) 571. (و رفق به معنى لین جانب است . و رفیق را نیز به مالحظه مداراۀ و مالیمت ، رفیق گویند
  .د الخرق ، و هو ان یحسن الرجل العمل الرفق بالکسر ض: و فى المجمع 
اذا کان الرفق فى االمـر غیـر نـافع ،           : و معناه على ما قیل      ) 572(اذا کان الرفق خرقا کان الخرق رفقا        : و فى الحدیث    

فعلیک بالخرق ـ و هو العجلۀ ـ ، و اذا کان الخرق ـ اى العجلۀ ـ غیر نافع فعلیک بالرفق ، و المراد بذلک ان یستعمل  
ل واحد من الرفق و الخرق فى موضعه ؛ فان الرفق اذا استعمل فى غیر موضعه ، کان خرقا و الخرق اذا استعمل فى                        ک

انتهى ) 574) . (573(ربما کان الدواء داء و الداء دواء : و قریب من هذا قوله ـ علیه السالم ـ   . غیر موضعه ، کان رفقا
  .کالمه 

، خیلى عجب است که این طور در هم پیچیده و تکلف به خرج داده ؛                و معنى حدیث شریف را با کمال وضوحش         
زیرا که معنى حدیث آن است که اگر وقتى شد که رفق و مداراۀ اسباب خرق و زحمت شود ، بایـد مـداراۀ را کنـار        

ت مثال اگر بریدن دست معیوب را که باید بریـد ، بـا مـداراو مالیمـ                . گذاشت و خرق کرد که آن عین مداراۀ است          
بریدن ، زحمت فراهم کند و اسباب خرق شود ، باید با عنف و عجله و شدت ، کار را انجـام داد کـه ایـن خـرق ،                             

  .عین رفق و مدارا است 
و خرق ، به معنى ضعف عقل و حمق و جهـل و عنـف و                . و خرق خرقا از باب تعب خالف رفاقت و مدارا است            

  ) 576. (لخرق شوم و الرفق یمن ا: و فى الحدیث ) . 575(زجر و عجله آمده است 
و خرق به معنـى دهـش و خـاف ، و اخـرق بـه معنـى                  ) . 577(و خرق جامه به معنى پاره کردن و تمزیق آن است            

و ظاهر آن است که نوعا معانى متعدده در لغات ، از یکدیگر مؤ خوذ باشد و اصـول همـه ، بـه                        ) 578(ادهش آمده   
  .رد استعمال معلوم شودیک امر برگردد چنانچه از دقت در موا

  
  :در بیان دخالت رفق در امور انسان : فصل دوم 

بدان که رفق و مدارا را در انجام امور مدخلیت کامل است ، چه در باب معاشرت با خلق و انجام امـور دنیـاوى ، و          
به ریاضت نفس و چه راجع به امور دینى و هدایت و ارشاد خلق و باب امر به معروف و نهى از منکر ، و چه راجع   

  .سلوک الى اهللا تعالى 
 ایـن امـور       و شاید این که در حدیث شریف است که رفق میمنت دارد و خرق و عنف شوم است ، اشاره به بعض                       

مثال در باب انجام امور دنیاوى آن طور که با رفق و مدارا ممکن است انسان تصرف در قلـوب مـردم کنـد و                         . باشد
فرضا که با شدت و سـلطه ،        .  ممکن نیست با شدت و عنف ، موفق به امرى از امور شود             آنها را خاضع و رام کند ،      

ولى رفق و دوسـتى ،      . کسى اطاعت از انسان کند ؛ چون قلب او همراه نشود ، از خیانت ، انسان مامون نخواهد شد                  
  . فتح ممالک باالتر است دل را رام کند که با رام شدن آن ، تمام قواى ظاهره و باطنه رام شود؛ و فتح قلوب از

فتوحـات  . با فتح قلوب ، فتح ممالک نیـز شـود         . خدمتهاى از روى صداقت و جانفشانیها ، همه از فتح قلوب است             
  .اسالمیه در اثر فتح قلوب نظامى اسالمى بود ، واال با آن عده و عده ، این پیشرفتها غیر ممکن بود

هر چیز مؤ ثرتر است ، و چنانچه در مقاصد دنیـایى چنـین اسـت ، در             بالجمله رفق و مدارا در پیشرفت مقاصد ، از          
مقاصد دینى از قبیل ارشاد و هدایت مردم ، رفق و مدارا از مهمات است که بدون آن ، ایـن مقـصد شـریف عملـى                           

  .نخواهد شد
 فرعون بـرود   خداى تبارک و تعالى پس از آنکه حضرت موسى و هارون ـ علیهما السالم ـ را مامور فرمود که پیش   

فقوال * اذهبا الى فرعون انه طغى   : و او را دعوت و ارشاد کنند ، از جمله دستوراتى که به آنها مى دهد ، مى فرماید                    
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دل سخت فرعون را ـ که انانیتش به جائى رسیده بود که به دعوى الوهیـت   ) . 579(له قوال لینا لعله یتذکر او یغشى 
بروید پـیش فرعـون سـرکش    : از این جهت مى فرماید . ارا بهتر میتوان به دست آوردبرخاسته بود ـ باز با رفق و مد 

  .یاغى ، و با او با نرمى و رفق سخن بگویید ، شاید این سخن نرم او را متذکر خدا کند و از روز جزا بترسد
ه خداى تعالى پیـامبر     چنانچ. و این دستور کلى است از براى هدایت کنندگان راه حق که راه فتح قلوب را باز میکند                 

البته براى چنین مقصد بزرگ ، خلـق بـزرگ   ) 580(بزرگ خودش را ستایش مى فرماید که تو بر خلق بزرگ هستى   
  .الزم است که قوه مقاومت با تمام نامالیمات را داشته باشد ، و با هیچ چیز از میدان ارشاد خلق ، در نرود

. اه حق ، معاشرت با جاهالن و دعوت بى خردان بوده و هست              بزرگتر زحمت و سخت ترین رنج و تعب هادیان ر         
و از این جهت ، اینها باید متصف به بزرگترین اخالق حسنه باشند و باید قوه رفق و مدارا و حسن عشرت ، در آنها 

زودرنجـى و کـدورت و امـراض عـصبى          . به طورى باشد که با تمام جهالت جاهالن و بى خردان ، مقاومـت کننـد               
شدت و عنف و عجلـه ، مخـالف وظیفـه هادیـان الـى اهللا اسـت ،                   . به کلى با این شغل شریف منافى است         ) 581(

  ) 582. (چنانچه در روایات شریفه اشاره به این معنى بسیار است 
ممکن است  ) 583. (در باب امر به معروف و نهى از منکر ، یکى از مهمات ، همین رفق نمودن و مدارا کردن است                      

تکب معصیت یا تارک واجبى را با شدت و عنف بخواهد جلوگیرى کند ، کارش از معـصیت کوچـک بـه                      انسان مر 
معاصى بزرگ یا به رده و کفر منتهى شود؛ در ذائقه انسان امر و نهى تلـخ و نـاگوار اسـت و غـضب و عـصبیت را                             

ى بیان و رفق و مـدارا و حـسن          آمر به معروف و ناهى از منکر باید این تلخى و ناگوارى را با شیرین              . تحریک میکند 
  .خلق ، جبران کند تا کالمش اثر کند و دل سخت معصیت کار را نرم و رام نماید

در روایت خصال شیخ صدوق ـ علیه الرحمۀ ـ که حضرت خضر ـ علیه السالم ـ وقتـى مـى خواسـت از حـضرت         
و . یر مکن البتـه کـسى را بـه گنـاهى     سرزنش و تعی: موسى ـ علیه السالم ـ مفارقت کند ، آخر کالمش این بود که   

میانه روى و اقتصاد در وقت بى نیازى و دست بازى ، و دیگـر               : محبوب ترین امور نزد خداى تعالى سه چیز است          
و هیچ کس رفق نکند با کسى در دنیا مگر آنکـه  . عفو و بخشش در حال قدرت ، و سوم رفق و مدارا با بندگان خدا  

  ) 584(و راس حکمت ، ترس از خداى عزوجل است .  او در آخرت مرافقت کند خداى تعالى با
و چـه بـسا کـه       . در باب ارتیاض نفس و سلوک راه حق نیز رفق و مدارا با نفـس ، از مهمـات بـه شـمار مـى رود                         

سختگیرى بر نفس ، خصوصا در اوائل امر و خصوصا براى جوآنها ، اسباب تنفر نفس از ارتیاض و سلوک شود ، و                       
  .ار حق فرار کنداز زیر ب

و خیلى اتفاق افتاده که جوانهاى نورس بعد از چندى اشتغال شدید و مواظبت کامل در مستحبات ، به کلى منحرف                     
و ) 585(و در روایات شریفه اشاره به بسیارى از این امور که مذکور شـد هـست                 . شدند و ال یبالى به دین گردیدند      

  . را مذکور مى داریم پس از این ـ ان شاء اهللا ـ بعضى از آنها
  

در بیان آنکه رفق و مدارا از جنود عقل و از لوازم فطرت مخموره است ، و خرق و عنف از جنود جهل : فصل سوم 
  :و ابلیس و از لوازم فطرت محبوبه است 

 و این معنى محقق شود پس از آن که معلوم شود که رفق و مدارا و مصاحبت و رفاقت ، از جلوات رحمت رحمانیه        
قلبى که در آن جلوه رحمت افتاده باشد و به بندگان خدا با نظر رحمت و عطوفت بنگرد ، البتـه      . و شؤون آن است     

چنین قلبى در تمام شؤون و مراحلى که مذکور شد در فصل سابق ، با رفق و مدارا رفتار مى کند در معاشرت با نوع 
ر تحت اداره او هستند و او در آنهـا تـصرف دارد ـ ، و در    خود؛ بلکه در سلوک با غیر نوع خود از حیوانات ـ که د 
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و بالجملـه ، بـا تمـام اصـناف مـردم ،             . خدام و عبید و عشرت با آنها ، و سلوک با ارحـام و همـسایگان خـصوصا                 
  .معاشرت با رفق و رحمت و عطوفت و رفاقت کند

 و عطوفت آنها را دعوت بـه ایـن شـغل            و همین طور در باب ارشاد و تعلیم خلق و اجراء امر و نهى الهى ، رحمت                
شریف کند ؛ و البته چیزى که از پرتو نور رحمت رحمانیه پیدا شد ، با رفاقت و مدارا انجام مى گیـرد ، و شـدت و        

  .عنف و امثال آن از آن دور است 
، زیـرا کـه     و چون این مقدمه واضح شد ، معلوم شود که رفق از فطریات مخموره است و از لوازم فطرت اهللا است                      
و از ایـن  . تمام قلوب عائله بشرى به حسب فطرت ، مخمور به رحم است ، و عالم نقشه رحمـت رحمانیـه اسـت      

و رحمـت رحمانیـه و رحیمیـه مفتـاح          ) . 586(ظهر الوجود ببسم اهللا الرحمن الرحیم       : جهت ، اهل معرفت فرمایند      
  .باب وجود است ، چنانچه مفتاح کتاب تدوین است 

ى که آلوده به بغض و عداوت با بندگان خدا باشد ، و با عنف و خرق با آنها رفتـار کنـد ، از فطـرت الهیـه           و آن قلب  
خارج ، و به واسطه آلودگى به دنیا و زخارف آن و آلودگى به حب نفـس و خودخـواهى و خودپـسندى ، از اصـل                  

  .فطرت محتجب شده است 
ه است ـ چنانچه سابقا معلوم شد ـ محبت به آثار و خالیق است   و نیز الزم محبت به حق تعالى که از فطریات اصلی

پس رفق از لـوازم فطـرت مخمـوره اسـت و مقابـل آن کـه خـرق اسـت ، از                       . ، و الزمه محبت رفق و مدارا است         
  .احتجاب آن است 

  
  در ذکر بعض از اخبار شریفه در این باب و بیان اجمالى آنها: فصل چهارم 

ان اهللا رفیق یحب الرفـق ، و یعطـى   : ه اهللا ـ باسناده عن ابى جعفر ـ علیه السالم ـ قال    عن محمد بن یعقوب ـ رحم 
  ) 587(على الرفق ما ال یعطى على العنف 

  ) 588. (چندین حدیث به این مضمون تقریبا وارد شده است 
ریع شرایع ـ چون هدایت  حق ـ تعالى شانه ـ در جمیع امور ، با مخلوق خود با رفق و مدارا رفتار فرماید ، حتى تش  

چنانچه تادیب طاغیـان و جعـل حـدود و تعزیـرات ، کمـال رفـق و       . طرق سعادت و کمال است ـ عین رفق است  
صالح است ، چه که ترک آن ، خرق و فساد است ، حتى براى مرتکب آن ، و اذا کان الرفق خرقا کان الخـرق رفقـا          

و این کـه    ) 590. (ه غایات و مبادى ، تعذیب اخروى رفق است          بلکه نزد عالمان ب   ) . 589(چنانچه در حدیث است     
مى فرماید خداى تعالى عطا مى فرماید بر رفق آنچه که عطا نمى فرماید بر عنف ، شاهد بر آن اسـت کـه در فـصل                       

  .دوم مشروحا ذکر کردیم 
: م ـ مـى گفـت    شنیدم از حضرت صادق ـ علیه الـسال  : چنانچه در حدیث دیگر کافى شریف است که راوى گوید 

  ) 591. (کسى که رفق و مدارا کند در کارش ، نایل شود به آنچه که مى خواهد از مردم 
همانا در رفق ، زیادت و برکت هست ، و کـسى کـه              : منقول است که فرمود     ) صلى اهللا علیه و آله    (و از رسول خدا     

  ) 592. (محروم شد از رفق ، محروم شد از خیر
  ) 593. (من قسم له الرفق قسم له االیمان : قال ابو جعفر ـ علیه السالم ـ : سناده قال و عن محمد بن یعقوب با

  ) 594(ان لکل شى ء قفال ، و قفل االیمان الرفق :و عن ابى جعفر ـ علیه السالم ـ قال 
مهمـات  و این دو حدیث شریف ، داللت کند بر آنچه سابق ذکر شد که در ریاضت نفس و سلوک الى اهللا ، یکى از                         

و چون مرافقت با نفس نمودى ، نفس انس و محبت با عبادات و طاعات پیدا کند                 . ، مرافقت و مدارات با آن است        
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و این ، فتح باب معارف الهیه که سرچـشمه ایمـان   . ، و به واسطه این محبت و علقه ، انس و محبت با حق پیدا کند             
که در ذائقه روح ، عبادت و عبودیت تلخ و ناگوار شـود  است ، مى باشد ، چنانچه عنف و خرق ، گاهى سبب شود      

پس معلوم شد که قفل ایمان رفق است ، و کسى ک نصیب آن رفق باشـد  . ، و این ، سبب اعراض قلب از حق شود        
  .، ایمان نیز نصیب او شود

 علیـه و آلـه ـ مـا     قـال رسـول اهللا ـ صـلى اهللا    : و عن محمد بن یعقوب باسناده عن ابى عبداهللا ـ علیه السالم ـ قال   
  ) 595. (اصطحب اثنان اال کان اعظمهما اجرا و اجبهما الى اهللا ، ارفقهما بصاحبه 

ال تحملوا على شیعتنا ، و ارفقوا بهم ، فان ! یا عمر: و باسناده عن عمر بن حنظلۀ عن ابى عبداهللا ـ علیه السالم ـ قال   
  ) 596. (الناس ال یحتملون ما تحملون 

ر بن حنظله که تحمیل نکنید بر شیعیان ما ، و رفق و مدارا کنید با آنها ، زیرا که مردم تحمل نمى توانند                      فرمود به عم  
  .بکنند آنچه شما تحمل مى کنید

و این حدیث شریف ، دستور کلى است براى خواص ، زیرا که مردم هم در تحمل علوم و معارف و هم در تحمـل                         
ر علمى را خصوصا در باب معارف ، نتوان افشا پیش هرکس کـرد ، بلکـه سـرایر          اعمال قلبیه و قالبیه مختلفند ، و ه       

و نوع گمراهیهـا و اضـاللها و   . توحید و حقایق معارف ، از اسرارى است که پیش اهلش باید مکتوم و مخزون باشد       
  .تکفیرها از این باب پیدا شده 

 و گرد معارف و حقایق نمى گردند ، براى همین است          و این که مردم ، حتى علماء ظاهر ، از علوم الهیه احتراز کنند             
که بعضى از ارباب اصطالح و ذوق یا اصحاب علوم رسمیه عرفانیه تهتک کردند ، و مقاصد شریفه را با الفاظ زشت             
و قبیح بیان کردند ، و از اصطالح قرآن و حدیث بیرون رفتند با آن که همان مقاصد به طور اکمل در کتـاب خـدا و                           

از این جهت ، اسباب .  ائمه هدى ـ علیه السالم ـ موجود است ، ولى آنها به صورت بدى آن را جلوه دادند  احادیث
اینها نیز طاقت آن نداشتند که لُب را از قشر و حقیقـت را از صـورت و معنـى را از                      . تنفر طباع ظاهریین شده است      

  .لفظ جدا کنند ، یکسره با اصل مطلب مخالف شدند
یا چهل و   ) 598(یا ده درجه    ) 597( به این معنى باشد روایاتى که ایمان را تسهیم نموده به هفت سهم               و شاید اشاره  

داراى یک سهم است ، نباید دو سهم بر او تحمیل کرد ، و کسى که داراى                 ) که(، و فرموده اند کسى      ) 599(نه جزء   
و چون اختالف درجات اعمال و طاقـت و         . ، و همین طور   ) 600(دو سهم است ، نباید سه سهم بر او تحمیل نمود            

اشتیاق بر آن غالبا از اختالف درجات ایمان است ، از این جهت در احادیث شریفه براى تقریب به ذهن ، مثلى ذکر                       
  :فرمودند که 

پس مسلم سحر آمد و آن تازه مسلمان را         . مرد مسلمانى شخص نصرانى را دعوت به اسالم کرد تا قبول اسالم نمود            
ر کرد و برد به مسجد ، و او را به نماز واداشت ، و هر چه خواست آن بیچاره برود ، عمـل دیگـرى پیـشنهاد او          بیدا

عصر شد . نیست ) اى(بین ظهر و عصر فاصله : خواست برود ، مسلم گفت . کرد تا ظهر شد ، نماز ظهر را خواندند  
فردا سحر باز مسلم آمد در منزل .  خواندند و رفتندخواست برود ، نگذاشت تا نماز مغرب و عشا را. ، نماز خواندند

برو براى این دین ، یـک شـخص   :  نصرانى گفت  شخص . آن مرد ، او را بیدار کرد که عمل روز قبل را تجدید کند      
  ) 601. (که بیکارتر از من باشد ، پیدا کن ، من مرد فقیرى هستم عیالمند

رفق و مدارا کنید با بنـدگان خـدا ، و   : السالم ـ سفارش مى فرماید که  و در خالل این احادیث شریفه ، امام ـ علیه  
  .تحمیل نکنید بر آنها چیزى که طاقت بر آن ندارند که متنفر مى شوند و از زیر بار در مى روند
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. و چنانچه در مدح و تحسین رفق روایاتى بسیار وارد است ، در ذم و تهجین خرق و عنف نیز روایـاتى وارد شـده         
کسى که نـصیب او  : آن جمله ، در کافى شریف به مسند خود از حضرت باقر العلوم ـ علیه السالم ـ نقل کند که   از 

و هم از حضرت باقر منقول است که رسول خدا ـ صلى اهللا علیه و  ) . 602(خرق گردید ، محجوب شد از او ایمان 
  ) 603. (خدا چیزى از او قبیح تر نبوداگر خرق خلقى بود که دیده مى شد ، در مخلوق : آله ـ فرمودند 

  
  در رهبت است و ضد آن جرئت است : مقصد هفدهم 

  :در بیان معنى رهبت : فصل اول 
و . اى خـاف  : رهبت به معنى خوف است ، یقال رَهبَ ـ بکسر و فتح عین ـ رهبۀ و رُهبا و رَهبا و رُهبانـا و رَهبانـا    

  . خوف رَهبان ـ به فتح راء ـ مثل خشیان مبالغ در
و رَهبانیت ، کناره گیرى از خلق است و اعتزال از لذائذ دنیـا  . و جمع رُهبان ، رَهابین است   : و رُهبان ، جمع راهب      

، و  ) 605(ال رهبانیۀ فى االسالم     : ، و در اسالم نهى از آن شده است ، فى الخبر             ) 604(است براى اشتغال به عبادت      
  ) 606(و ان ترهب امتى القعود فى المساجد ! ال تفعل : قال ف. انى ارید ان اترهب : فى الحدیث 

و رهبانیت به این معنى که ترک اجتماع و ترک نساء و بازداشتن قواى شریفه الهیه که حق تعالى به انسان مرحمـت                       
ود و خوف از حق تعالى که از جن. فرموده ـ از عمل ، از غایت جهل است که نوعا بر آن مفاسد بسیارى مترتب شود 

عقل است و از مصلحات نفوس است ، و مقابل جرئت بر حق است که از جنود جهل است ، مالزم با رهبانیت بـه                         
) 607(بلکه خلوت که در لسان اهل معرفت است ، عبارت از گوشه نشینى و کناره از خلق نیست                   . آن معنى نیست    

، گـاهى یـا نوعـا       ) 608(ت به غیـر حـق       ، گرچه خلوت به مصطلح اهل معرفت که عبارت از ترک اشتغال قلب اس             
و این معنى نیز رهبانیت نیست ، بلکه مطلب راجحى اسـت            . حاصل نشود مگر با یک مرتبه از اعتزال و ترک خلطه            

  .شرعا و عقال
. بالجمله ، رهبت که از جنود عقل است ، عبارت از خوف از حق است ، و آن نیز منافات با رجاء به رحمت نـدارد                         

  ) 609. (اء نیز از جنود عقل است که مقابل قنوط است ، و پیش شرح آن داده شدو لهذا ، رج
  

  :در بیان اختالف درجات خوف است : فصل دوم 
به طور کلى باید دانست که اختالف درجات خوف ، به حسب اختالف درجات عباد و سالکین الـى اهللا و اخـتالف                       

  .درجات معرفت است 
و این ، خوف عامه است ، و نوع خائفین خوفشان از این        . عقاب و عذاب است     پس درجه اول از خوف ، خوف از         

  .قبیل است 
و ملحق به این درجه است ، خوف فقدان ثواب و نرسیدن به لذائذ محبوبه ، و این مرتبه از خوف را نباید خوف از                         

خالص نیست و در احادیث     چنانچه اگر عبادتى نیز از این خوف به جا آمد ، عبادت             . خداى تعالى محسوب داشت     
  ) 610. (این عبادت بندگان یا مزدوران است : شریفه فرمودند 

  
انسان تا در اسارت نفس و شهوات نفسانیه است ، و خودخواه و خودبین است ، و بالجمله صبغه نفسانیه که صـبغۀ                 

رغبت مربوط به حق شـود ،       الشیطان است دارد ، نه عبادت و طاعتش عبادۀ اهللا شود و نه رهبت و رغبتش رهبت و                   
  .بلکه تمام اعمال صوریه و معنویه و قلبیه و قالبیه اش نفسانى و منصبغ به صبغه نفسانیه شیطانیه است 
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   اینان خائف از آن هستند که مبـادا از سـاحت مقـدس              . درجه دوم ، خوف خاصه است و آن خوف از عتاب است             
اینان ، از توجه به لذات حیوانى و شهوات طبیعى دور شدند            . شوندموال دور شوند ، و مورد عتاب و بى لطفى واقع            

، ولى لذات معنویه در ذائقه روح آنان هست ، و قرب منزلت و مقام را طالبند ، و تا این طلب براى خود هست ، از                           
د ،  و عبادات و طاعات اگر بدین مقصد و مقصود پیـدا شـ            . رنگ نفسانیت و صبغه شیطانى ، خالص و خالى نیست           

  ) 611. (دین اهللا که خالص از شوائب باید باشد ، نیست اال هللا الدین الخالص 
اینان تـوجهى بـه عطیـه ندارنـد ، و شـوق             . درجه سوم ، خوف اخص خواص است و آن خوف از احتجاب است              

 اشتیاق مشاهده و    حضور و لذت آن آنها را از دور دنیا منقطع کرده ، ولى تا بقایاى نفسانیت و انانیت در کار باشد و                     
حضور را براى خود داشته باشند ، محبت اهللا و خلوص حقیقى نتوان آن را محسوب داشـت ، گرچـه مقـام شـامخ                         
بزرگى است که جز خلص از اهل معرفت به آن نتوانند رسید ، و دست طمع امثال ما محجوبـان ، از آن و کمتـر از                           

  .آن کوتاه است 
آنها از رنگ انیت و انانیت پاک و پاکیزه شدند و منصبغ بصبغۀ اهللا شدند و من                 درجه چهارم ، خوف اولیاء است که        

اینان ، از جلوه هاى جمال و جالل که بر قلوب صافیه شان مى شود ، رهبت برایـشان                   ) 612. (احسن من اهللا صبغۀ     
  .حاصل مى شود

از جلوه جمـال ، رهبـت و خـوف          از این جهت ،     . و بباید دانست که در هر جمالى ، جالل و عظمتى مختفى است              
و این خوف از عظمت به طور کلى به سه مرتبه بالغ شود ، زیرا که از جلوه افعالى و اسـمائى و ذاتـى                         . حاصل شود 

و رهبت و خوف حقیقى عبارت از همین درجه اخیره          . حاصل گردد ، و تفصیل آن از عهده این اوراق خارج است             
  .ر نیست است که پاى نفسانیت و انانیت در کا

  .از جرئت است ) اى(و در مقابل هر درجه از این درجات رهبت ، درجه 
چنانچه درجه مقابل درجه اول ، جرئت بر معاصى است ، و در مقابل درجه دوم ، جرئت بر زالت و لغزشها است ،                        

بـر خـودبینى و   و در مقابل درجه سوم ، جرئت بر ورود در حجب است اختیارا ، و در مقابل درجه چهارم ، جرئت          
  .صبغه نفسیه شیطانیه است ذاتا و صفۀ و فعال

  
در بیان آنکه خوف و رهبت از فطریات مخموره و جنود عقل و رحمان است ، و جرئـت از احتجـاب                      : فصل سوم   

  :فطرت و جنود جهل و شیطان است 
 شود ، که  میع قلوب تفتیش که جمیع عائله بشرى مخمر بر آن است ـ که اگر ج ) اى(باید دانست که از امور فطریه 

اگر جمیع قلوب تفتیش شود ، برخالف آن یافت نشود ، گرچه اختالف در موارد و مصادیق داشته باشند ، ولـى در                       
رهبت و خـوفى کـه در قلـوب ، از مقتـدرین و     . اصل این حقیقت مختلف نیستند ـ تعظیم و ترهیب از عظیم است  

و لهـذا ، در حـضور       . اطمینان از ضرر ، از فطرت تعظیم عظیم اسـت           سالطین و جباران حاصل شود حتى در وقت         
سلطان عادل ، اشخاصى که به هیچ وجه معصیت و سرکشى به خود سراغ ندارند کوچک و راهب و خائف هستند ، 
بلکه کسانى که عظمت و بزرگى عالمى را ادراک کردند ، در مقابل او به حسب فطـرت ، خـائف شـوند بـا آن کـه                            

  . ضررشان کامال هستندمامون از
این که در قلوب ما محجوبان ، خوف و رهبت از حق ـ تعالى عظمته ـ وجـود نـدارد ، بـراى آن اسـت کـه ادراک        

آنـان  . و چون محتجب است فطرت به حجابهاى غلیظ طبیعت ، از این جهت جرئت بر مولى کنـد    . عظمت نکردیم   
ق ـ عظم شانه ـ بر قلوب آنها شده بود ، بى توجه به نفـع    که از حجاب طبیعت بیرون آمده بودند و جلوه عظمت ح
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، از خوف   ) 613(و ضرر و بدون التفات به جهنم و بهشت ، قلبهاى آنها از نور عظمت و سطوت جالل ، مى لرزید                      
رنگهاى مبارکشان در وقت نماز ، که میعاد حضور اولیـاء ـ علـیهم الـسالم ـ و معـراج       ) 614. (خدا غش مى کردند

  ) 616. (، و پشت مبارکشان مى لرزید و از خود بى خود مى شدند) 615(نها است ، زرد مى شد قرب آ
 مى کرد ، و  از جلوات عظمت ، غش ) اى(در لیله معراج ، رسول اکرم ـ صلى اهللا علیه و آله ـ به مشاهده هر جلوه   

م خوف از چیزى جز عظمت نبود ،        آنجا مقا ) .617(پس از آن ، از جلوه هاى انس و رحمت به هوشش مى آوردند               
آن جا فطرت عشق و محبت ، به تمام حقیقت و فطرت رهبت و رغبت ، به . و اسم و رسمى از عذاب و عقاب نبود     

  .تمام معنى بى شایبه احتجاب ، حکم فرما در وجودش بود ، و حکم فطرت از حکم حق جدا نبود
شد بى احتجاب فطرت رخ ندهد؛ و به هر اندازه از احتجـاب ،              و از این جا باید دانست که جرئت به هر مرتبه که با            

  :رهبت از حق تعالى تبدیل شود به خوفها و رهبت هاى دیگر؛ که جامع همه ، آن است که خوف 
  .یا از شهود و جالل حاصل آید به حسب تجلیات افعالى ، تا آخرین مراتب که تجلیات صفاتى است 

و .فاتى دانستیم ؛ زیرا که تجلیات ذلتى ، مقام فناء رهبت و ازاله خوف اسـت                 و این که آخرین مراتب را تجلیات ص       
نیز شاید اولیاء مطلق را گوید که به فناء کلى نایل شـدند ، و    ) 618(اال ان اولیاء اهللا ال خوف علیهم و ال هم یحزنون            
  .انقطاع از خود و همه مراتب خوف پیدا کردند

  
   و هر خوفى که در این مقام حاصل آید ، از تـصرفات نفـس و ابلـیس                   . ودو یا در حال احتجاب ، خوف حاصل ش        

  .است که عین جرئت بر حق است ؛ زیرا که خوف از غیر حق ، حق نخواهد بود
و از این جا خوفهاى حاصل براى انبیاء کمل و اولیاء بزرگ را که پس از حال صحو بـراى آنهـا حاصـل شـود ، بـا                             

 ، مى توان فرق روشن گذاشت ؛ و فرق رهبت و رغبت آنان بـا دیگـران واضـح                    خوف دیگران که محتجبین هستند    
  .شود

  
  در تواضع است و ضد آن کبر است : مقصد هیجدهم 

  :در معنى تواضع و کبر است : فصل اول 
، به مناسبت آن که تواضع را در مقابل کبر قرار داده است نه در مقابل تکبر ، باید آن را از صـفات نفـسانیه دانـست                         

و تکبر اظهار کبر کردن است ، گر چه در ظـاهر عـرف و لغـت ، تواضـع                    . چنان که کبر نیز از صفات نفسانیه است         
در هر صورت ، انسان چون خودبین و خودخواه است ، در هر صـورت ، انـسان                  ) 619(اظهار کوچکى کردن است     

 شود که از نقایص و عیوب خـود         چون خودبین و خودخواه است ، این خودخواهى و محبت مفرط به نفس ، سبب              
محجوب شود ، و بدیهاى خود را نبیند؛ بلکه گاهى بدیهاى خود در نظرش خوبى جلوه کند ، و فضایل و خوبیهائى                      

و به همین نسبت ، از خوبى دیگران بسیار شود که محجوب شود و بدیهاى آنهـا                 . که دارد در نظرش مضاعف گردد     
  .در نظرش مضاعف گردد

خود و نقص دیگران را دید و محبت مفرط به نفس نیز کمک کرد ، در نفس یـک حالـت اعجـابى                       پس چون کمال    
پس از این حالت ، در باطن نفس خود را بر دیگران ترفیع دهد ، و حالت سـربلندى و                    . پیدا شود نسبت به خودش      

 این حالت قلبى در ملک و چون. بزرگى براى او دست دهد و خود را بزرگتر از دیگرى بیند و این حالت کبر است         
  .بدن ظاهر شود ، سرکشى و سرفرازى کند و بر دیگران ، در ظاهر نیز بزرگى فرو شد؛ و این تکبر است 
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و چون از این احتجاب بیرون آید و خود را به همان طور که هست ببیند؛ بلکه نسبت به خود با نظر خورده گیـرى                         
 نظرش کوچک و خوار شود ، و ذلت و افتقار نفس را دریابـد و                بنگرد و به خود سوءظن پیدا کند ، پس خودش در          

حسن ظن به دیگران و بزرگ شمردن مخلوقات خدا و مظاهر جمال و جالل حـق                ) با(چون با این نظر همراه شد ،        
و ایـن   . تعالى ، کم کم در نفس ، یک حال تذلیل و سرافکندگى پیدا شود ، و خـود را از دیگـران کـوچکتر شـمارد                         

  .تواضع کرد و متواضع شد: تواضع قلبى است که آثار آن در ملک بدن که ظاهر شد ، گویند حالت ، 
  

  :در بیان درجات تواضع و تکبر است : فصل دوم 
 بخواهد    هر کس   . ما ، در کتاب اربعین ، شرح درجات و مراتب کبر را دادیم و از آن ، مراتب تواضع نیز ظاهر شود                     

و این تقسیم   . لکن در اینجا نیز مختصرى مذکور مى داریم تا فایده تمام شود           ) 620(خوب است به آنجا رجوع کند       
بدان که از براى تواضع درجاتى است که تکبر در هر درجه مقابل آن . ، غیر از آن است که در آن کتاب مذکور شده        

  .است 
سمائى و صفاتى و افعالى در قلبـشان  اول ، تواضع اولیاء کمل و انبیاء عظام است که آنان به واسطه تجلیات ذاتى و ا                

، در پیشگاه حق تعالى و مظاهر جمال و جالب آن ذات مقدس متواضع شوند ، و مـشاهده کمـال ربوبیـت و ذلـت           
عبودیت در آنها ، غایت تواضع و تذلل را در قلبشان ایجاد کند ، و هر چه در این دو نظر و دو مشاهده کامل گردند                    

شوند ، چنان که ذات مقدس اعرف خلق اهللا و اعبد عباد اهللا خاتم النبیین ، متواضـعترین  در حقیقت تواضع نیز کامل   
موجودات است در پیشگاه مقدس حق تعالى ؛ زیـرا کـه در مـشاهده کمـال ربوبیـت و نقـص عبودیـت کـاملترین                          

  .موجودات است 
هر جمـال و جـالل او نیـز بـراى او     و این طایفه از متواضعین ، چنانچه براى حق ـ جل و عال ـ متواضعند براى مظا  

متواضعند ، و تواضع براى اینان ظل تواضع براى حق است و اینان عالوه بر تواضع داراى مقام محبت نیز هستند ، و    
محبت به مظاهر حق ـ تابع محبت به حق ـ دارند و این تواضع که مشفوع با محبت است ، کاملترین مراتب تواضع   

  .است 
عرفت است که در آنها همین تواضع اولیاء هست لکن در مرتبـه نـاقص تـر اسـت ؛ زیـرا مقـام                        دوم ، تواضع اهل م    

  .معرفت با مشاهدت حضورى فرق دارد
آنان نیز اگر به مقام حکمت الهى رسیده باشند و قلب آنهـا  . سوم ، تواضع حکاء است که در رتبه پس از اینها است            

 متواضع شوند ، چنان که در حکمتهـاى لقمـانى ، در ایـن بـاره                 به نور حکمت روشن شده باشد ، براى حق و خلق          
  ) 621. (خصوصى سفارش شده 

چهارم ، تواضع مؤمنین است که به نور ایمان ، علم پیدا کردند و خود را نیز تـا آنجـا کـه نـور آنهـا روشـنى داده ،                               
  .پس براى حق و خلق متواضع شوند. شناخته ند

  .کبرى است ؛ زیرا در هر احتجابى ، کبریائى از براى نفس حاصل شودو در مقابل هر یک از این مراتب ت
  .و باید دانست که تواضع با تملق ، و تکبر با عزت نفس فرقها دارد هم در مبادى و هم در غیات و هم در ثمرات 
ال تواضع مبداش علم باهللا و علم به نفس است ، و غایتش خدا اسـت یـا کرامـت خـدا ، و نتیجـه و ثمـره اش کمـ                      

  .نفسانى است 
  .تملق ، مبداش شرک و جهل است و غایتش نفس است ، و ثمره اش خفت و خوارى و نقص و عار است 
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تکبر ، مبداش خودبینى و خودخواهى و جهال و غفلت از حق و مظاهر او است ، و غایتش نفس و خودنمائى است        
  .و نتیجه اش سرکشى و ظغیان است 
 و اعتماد بر حق تعالى و غایتش فصل سوم شرح صدر و صیق صدخدا اسـت و                  عزت نفس ، مبداش توکل على اهللا      

  .ثمره اش ترک غیر است 
  

  شرح صدر و ضیق صدر: فصل سوم 
  .بدان که از براى تواضع و تکبر ، موجبات و اسباب بسیارى است که از جمله آنها شرح صدر و ضیق آن است 

 و جمال و مال و منال و دولت و حشم در خـود ببینـد ، بـه آن                    انسانى که داراى شرح صدر باشد ، هر چه از کمال          
سعه وجود چنین انسانى ، به قدرى است کـه بـر تمـام واردات قلبـى            . اهمیت ندهد و در نظرش بزرگ و مهم نیاید        

و این سعه صدر از معرفت حق تعالى پیدا شود؛ در مواد الیقه             . غلبه کند و از ظرف وجودش هیچ چیز لبریزى نکند         
  . با خدا ، قلب را به مقام اطمینان و طمانینه رساندانس

و یاد حق تعالى دل را از منازل و مناظر طبیعت منصرف کنـد ، و تمـام جهـان و جهانیـان را از نظـر او بیانـدازد و                               
دلبستگى به احدى غیر از حق پیدا نکند ، و با هیچ چیز دل خوش نکند ، و همتش به مرتبه اى رسد که تمام عـوالم         

و خود را به واسطه آنها بزرگ و . پس هر چه واردات قلبى پیدا کند ، دامن گیر او نشود. ود در پیش نظرش نیایدوج
و ایـن خـود منـشا       . بزرگوار نشمارد و هر چه غیر از حق و آثار جمال و جالل او است در نظـرش کوچـک باشـد                     

 حق بیند و همین ، منشا عزت نفس و بزرگوارى تواضع براى حق شود ، و به تبع براى خلق ؛ زیرا که خلق را نیز از      
  .هم شود؛ زیرا که روح تملق که از نفع طلبى و خود خواهى پیدا شود ، در او نیست 

و آن مبـدا تکبـر اسـت ؛ زیـرا چـون             . پس ، خدا خواهى و خودبینى هم از صیق صدر است و هم ضیق صدر آورد               
 در نظرش بزرگ شود و به آن تدلل و بزرگى کنـد ، و در                ضعف قابلیت و ضیق صدر داشت ، هر چه در خود ببیند           

عین حال چون اسیر نفس است ، براى رسیدن به مقاصد آن ، پیش اهل دنیـا ـ کـه مـورد طمـع او اسـت ـ ذلـت و         
  .خوارى کشد و تملقها گوید

ب نفـس و    بلکه ، مبدا همه مبادى در کماالت ، معرفت اهللا است و ترک نفس ؛ و مبدا همـه نقـایص و سـیئات حـ                         
خودخواهى است ؛ و راه اصالح تمام مفاسد ، اقبال به حق اسیت و ترک هواهاى نفسانیه ما اصابک من حسنۀ فمن                      

  ) 622(اهللا و ما اصاب من سیئۀ فمن نفسک 
  ) 623(مادر بتها ، بت نفس شماست 

  
چون از خود منقطع شد ،      و  . و این حب چون کامل شد ، انسان را از خود منقطع کند            . معرفت خدا ، حب خدا آورد     

از همه عالم منقطع شود ، و چشم طمع به خود و دیگران نبندد ، و از رجز شیطان و رجس طبیعت پاکیزه شـود ، و                           
نور ازل در باطن قلب او طلوع کند ، و از باطن به ظاهر سرایت کند ، و فعل و قول او نورانى شـود ، و تمـا قـوا و                                

 در عین حال که متواضع است ، پیش همه خلق از هیچ کس تملق نگوید و چشم                 پس. اعضاء او الهى و نورانى شود     
  .امید و طمع پیش کسى باز نکند ، و چشمش به دست خلق دوخته نباشد

و بالعکس ، احتجاب از حق و رؤیت نفس و خودخواهى و حب نفس ، انسان را از خدا منقطع کند ، و اسیر نفـس                          
ذات نفس دید ، دل آنجا رود و پیش احبان دنیا و مال و منال خاضـع و خـوار                    و چون بنده نفس شد ، هر جا ل        . کند
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شود ، و چشم طمع به دست آنها دوزد ، و در عین حال ، به زیردستان و آنان که چشم امیـد بـه آنهـا تکبـر کنـد و                               
  .سرافرازى نماید

  
  :موعظت در این باب : فصل چهارم 

 بکاهـد ،      هاى نفسانیه و صفات ابلیس دور کند و از سرکشى هاى نفس             بدان که هر علم و عملى که انسان را از هوا          
و به عکس ، هر علم و عملى که در انسان عجب و سرکـشى ایجـاد        . آن علم نافع الهى و عمل صالح مطلوب است          

 کند یا دست کم از صفات نفسانیه و رذائل شیطانیه انسان را مبرا نکند ، آن علم و عمـل از روى تـصرف شـیطان و                          
و نه آن علم نافع و علم خدائى است گرچه علم معارف اصطالحى باشد ، و نه آن عمل صـالح و                      . نفس اماره است    

  .سازگار براى روح است گرچه جامع شرایط باشد
  .و میزان در سیر و سلوک حق و باطل قدم نفس و حق است ، و عالمت آن را از ثمراتش باید دریافت 

  ات و نتایج نیست ، بلکه در همان تواضع و تکبر استو اکنون سخن ما در تمام ثمر
همانـا علـم ، داراى فـضایل    ! اى طالب علم : و در روایت کافى ، سند به حضرت مولى الموحدین رساند که فرمود       

  ).الى آخره) (624... (پس سر آن تواضع است و چشم آن ، برائت از حسد است . بسیار است 
لم و عمل است ، در خود و احوال خود و ملکات نفسانیه تفکـر کنـد ، و خـود را در                       اکنون باید انسانى که داراى ع     

تحت نظر قرار داده تفتیش کامل کند ، ببیند در هر رشته اى از علوم هست ، ملکاتى علـم در او بـه ارث گذاشـته ؟                
ل و جالل او محبت پیـدا  اگر از اهل معارف است ، ببید نور معرفت اهللا دل او را روشن کرده و با حق و مظاهر جما    

کرده و متواضع شده ؟ یا آن که به واسطه چندى مزاولت در اصطالحات ، به همـه عـالم و جمیـع علمـاء بـه نظـر                             
حقارت ـ که نظر ابلیس است ـ نگاه مى کند ، و حکماء را قشرى مى خواند ، و دیگر علماء و دانـشمندان را جـزو     

  !ر مى کند ؟حساب نمى آورد ، مردم را چون حیوانات نظ
چیزى کـه بایـد     . اگر چنین است بداند که این اصطالحات بى مغز ، حجاب معرفت اهللا و نقاب رخسار جانان شده                   

انسان را از اسارت نفس وارسته کند و از عالیق طبیعت بیرون ببرد ، خود انسان را در سجن طبیعت محبوس کـرده                       
 از منازل عشق و محبت مى زند ، و معارف الهیه را به چشم مـردم  بیچاره داد. و در زیر زنجیرهاى شیطان قرار داده    

مى کشد ، و خود زنار نفس و بت خودخواهى و خودپرستى را در زیـر جامـه دارد و از خـداى عـالم غافـل و بـه                              
  .بندگان او ـ که از او هستند ـ سرکشى مى کند

ه آدمزادگان ، مى خواهى راهى به معارف پیدا کنى ؟           ابلیس به تکبر به آدم از مقام قرب دور شد ، و تو با این تکبر ب                
پس چه شد که در تو نتیجه به عکـس داده   . نور معرفت اهللا باید دل را الهى کند و از رجز شیطانى دور کند             ! هیهات  

  .؛ دل تو را منزلگاه شیطان و مورد استیالء البیس قرار داده 
؟ این نیز از تلبیسات نفس و شیطان است که تـو را سـر گـرم بـه                   تو گمان مى کنى اهل اهللا و اهل معارفى          ! بیچاره  

در مقـام علـم ، دم از   . خود کرده ، و از خدا غافل کرده ، و به مشتى مفاهیم و الفاظ سر و صورت دار دلخشو کرده   
ئى تجلیات ذاتى و آممائس و افعال مى زنى ، و عالم را از حق مى خوانى ، و همه موجودات را جلوات حق مى گو                        

پیش اهل معرفت این ، تکبر به       . ، و در مقام عمل با شیطان شرکت مى کنى ، و آدمزادگان سرکشى و تکبر مى کنى                   
  .حق تعالى است 

.  اسـت      آن علم معارفى که در انسان به جاى فروتنى و خاکسارى سرکشى و تدلل ایجاد کند ، آن پس مانده ابلیس                      
انى حاصل کند ، از تمام علوم پست تر است ؛ زیـرا کـه از آن علـوم دیگـر     این اصطالحات اگر این نتیجه را در انس  
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توقع نیست که انسان را الهى کند و از قیود نفسانیه یکسره بیرون کند ، و از حجابهاى ظلمـانى ظبیعـت وارهانـد؛ و          
کـت ـ کـه از    الاقل این عجب موجب هال. صاحبان آن علوم نیز چنین دعوائى ندارند پس آنها به سالمت نزدیکترند

اگر آنان تکبر . خواص ابلیس است در آنها پیدا نشده ، و وسیله معرفت اهللا آنها را از ساحت مقدس حق دور نکرده              
به ردم کنند ، تکبر به حلق کردند ، ولى تو به حسب اقرار حودت تکبرت به حلق تکبر به حق اسـت پـس واى بـه                            

 به پاره اى اصطالحات که عمر عزیز خود را در فرو رفتن به چـاه                حال تو اى بیچاره گرفتار مشتى مفاهیم و سرگرم        
تو به معارف خیانت کردى ، تو حق و علـم           ! طبیعت گذراندى ، و از حق به واسطه علوم و معارف حقه دور شدى               

قدرى از خواب غفلت برخیز و به این مفاهیم دل خوش مکن ، و گول ابلیس . حقانى را وسیله عمل شیطانى کردى 
از اینجـا حـال سـایر    . ین را مخور که تو را به هالکت کشاند ، و از سر منزل انسانیت و قرب حق تعالى دور کنـد    لع

اگر حکیمى ، یا فقیهى یا محدث و مفسرى ببـین از ایـن علـوم ، در قلـب تـو چـه                        . علوم را نیز باید به دست آورد      
سـر علـم   : على بن ابى طالـب فرمـود     . و پیدا شده    یادگارهائى مانده ، و چه ثمراتى زا این علوم در درخت وجود ت            

  ) 625(تواضع است 
اگر در تو تواضع و فروتنى پیدا شده است ، شکر خدا کن و در ازدیاد آن بکوش ، و از حیلـه هـاى نفـسانى غافـل                      

  .مشو که نفس و شیطان در کمین هستند و در پى فرصت مى گردند که انسان را از راه حق برگردانند
همیشه به خود بدبین باشد ، و از سـوء عاقبـت در             . به کماالت خود مغرور مشو؛ که غرور از شیطان است           هیچ گاه   

  .ترس و هراس باش 
 شدى و     و اگر دیدى در تو از این علوم اعجاب و خودبینى و خودپسندى حاصل شده است ، بدان که طعمه ابلیس                      

 پاره اى اصطالحات بى مغز ، چه در دسـت دارى ؟ آیـا مـى                 و آن گاه نظر کن ببین جز      . از راه سعادت دور افتادى      
توان با این اصطالحات ، مالئکۀ اهللا غالظ و شداد را جواب داد؟ آیا مى شود با هیولى و صورت و معانى حرفیـه و                         

و مانند اینها ، خداى عالم را بازى داد؟ گیرم در این عالم که کشف سرایر نمى شود ، بتوان بـه بنـدگان خـدا تـدلل                            
تکبر کرد و با آنها با تحقیر و توهین رفتار کرد ، آیا مى توان در قبر و قیامت هم باز با همین پاى چوبین رفـت و از                             

  صراط هم مى توان با این پاى چوبین گذشت ؟
علم قرآن و حدیث باید اصالح حال تو را کند و اخالق دوستان خدا را در تو ایجاد کنـد ؛ نـه پـس از پنجـاه سـال         

  . علوم دینى ، به صفات شیطانى تو را متصف کندتحصیل
به جان دوست قسم که اگر علوم الهى و دینى ، ما را هدایت به راه راستى و درستى نکند و تهذیب باطن و ظاهر ما                          
را نکند ، پست ترین شغلها از آن بهتر است ؛ چه که شغلهاى دنیوى نتیجه هاى عاجلى دارند و مفاسـد آنهـا کمتـر                          

  .ى علوم دینى اگر سرمایه تعمیر دنیا شود ، دین فروشى است و وزر و بالش از همه چیز باالتر است است ، ول
حقیقتا چقدر کم ظرفیتى مى خواهد که به واسطه دو سه تا اصطالح بى سر و پا که ثمرات شیطانى نیز دارد ، انـسان   

 و بر مخلوق خدا سرکـشى و سـرافراز کنـد ، و              به خود ببالد و عجب کند ، و خود را از بندگان خدا و بهتر بداند ،                
  .خود را عالم تو بزرگ بخواند ، و دیگران را جاهل و بى مقدار محسوب کند

چه قدر جهل مى خواهد که انسان گمان کند با این مفاهیم بى مغز ، خود را به مقام علماء باللّه رسانده و مالئکه پر                         
االت توقع تجلیل و احترام از بندگان خدا داشته ، و راه در کوچـه هـا و   خود را زیر پاى او فرش کرده ، و با این خی  

  .جایگاه را در مجالس بر بندگان خدا تنگ کند
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. اینها ظلمات فـوق ظلمـات اسـت         . اینها ارث ابلیس است     . اینها جهالت و شیطنت است      . اینها غرور بى جا است      
  . و شرح صدر آورد و راه هدایت و سلوک را روشن کندعلم ، نور است ، و نور قلب را روشن کند و وسعت دهد

آیا مى توان این الفاظ     ! چه شده است که در ما این علوم رسمى ، ظلمات و ضیق صدر و تدلل و تکبر ایجاد کرده ؟                    
  را علوم دانست و با آن در جهان سرافرازى کرد؟

حدیث عالج کن ، و دست تمسک به حبـل اهللا           از خواب گران بر خیز ، و این امراض گوناگون را با قرآن و               ! عزیزا
که به واسـطه تمـسک   ) 626(پیغمبر خدا این دو نعمت بزرگ را براى ما گذاشت          ! متین الهى و دامن اولیاء خدا زن        

به آنها از این گودال ظلمانى طبیعت ، خود را نجات دهیم و از این زنجیرها و غلها خالصى پیدا کنیم ، و بـه سـیره                           
  .یاء متصف شویم انبیاء و اول

چه شد که علوم انبیاء و اولیاء ، هر روز ما را از خدا دور و از حزب عقل بعید مى کند و به شیطان و حـزب جهـل                              
  نزدیک مى کند؟ پس باید کى به فکر اصالح افتاد؟

 خـود   طالب علم شدى و از آن تجاوز کردى عالم شدى ، به مسند فقاهت و فلسفه و حدیث و مانند اینها نشستى و                      
پس باید چه وقت یک قدم براى خدا برداشت ؟ اینها همه دنیا بود ، و تو را به دنیا نزدیک کرد ،                ! را اصالح نکردى    

و از خدا و آخرت دور کرد ، و عالقه به دنیا و طبیعت را در دل تو زیاد کرد الم یان للذین آمنوا ان تخـشع قلـوبهم                             
  .که ذکر شد ، حال علماء است اینها ) 627(لذکر اهللا و ما نزل من الحق 

و اما اهل عمل و زهاد و عباد ، آنها نیز باید از احوال نفوس خود تفتیش و رسیدگى کنند ، ببینند پس از پنجاه سـال          
آیا نماز پنجاه ساله ، آنها را به اخالق دوسـتان خـدا و              . عبادت و زهد ، در قلوب آنها از آن چه آثارى حاصل شده              

لسالم ـ نزدیک کرده ، و خوف و خشیت و تواضع و مانند آنها در او ایجاد کرده ؟ یا نماز پنجاه ساله  انبیاء ـ علیهم ا 
، عجب و کبر آورده ؛ به بندگان خدا با تدلل و تکبر رفتار کند ، و از آنها توقع احترام و اکرام دارد؟ اگر چنین است                           

و نفسانى است ، و چنین عملى و را از سعاد و آشـنائى              بداند که شیطان را در او تصرف است ، و اعمال او شیطانى              
  .با خدا دور کند ، و به شیطان و جنود ابلیسى نزدیک و آشنا کند

نمازى که معراج مؤمن و مقرب متقین است ، باید عالقه هاى دنیـائى را از دل بگـسالند ، و زنجیرهـاى طبیعـت را                   
ده بر خاک ، باید روح تواضع و تذلل در انـسان ایجـاد کنـد اگـر     پنجاه سال سج. پاره کند ، دل را الهى و ربانى کند    

و چنـین  . و نمازى که با دست شیطان بیاید معجـون ابلـیس اسـت نـه معجـون الهـى       . تصرف شیطان در کار نباشد   
معجونى رفع امراض قلبیه نکند که سهل است ، به امراض و دردهاى درونى بیفزاید ، و دل را بـه حـزب شـیطان و                        

  .یک کندجهل نزد
واى بر آن نمازگزارى که پنجاه سال به خیال خود قصد قربت در نماز خود کرده ، و در افتتاح نماز وجهت وجهـى                        

در حضور حق تعالى گفته ، و پس از ایـن           ) 629(و ایاک نعبد و ایاک نستعین       ) 628(للذى فطر السموات و االرض      
 شده ، و از معراج قرب مهجور گردیده و به مقام ابلـیس              همه دعوى ، هر روز چندین مرحله از مقام قرب خدا دور           

و حزب شیطانى نزدیک شده ، و به جاى ثمره تقرب به حق و تجافى از دار غرور ثمره غـرور شـیطانى و عجـب و       
  .کبر که ارث ابلیس است از آن حاصل شده 

ر داریم ؟ سـرمایه جـوانى را بـه          آیا نیامده وقت آن که درصدد اصالح نفس بر آئیم و براى عالج امراض آن قدمى ب                
رایگان از دست دادیم و با غرور نفس و شیطان ، جوانیرا که باید با آن سـعادتهاى دو جهـان را تهیـه کنـیم از کـف             
نهادیم ، اکنون نیز در صدد اصالح بر نمى آئیم تا سرمایه حیات هم از دست برود ، و با خسران تام و شقاوت کامل                         

  .م از این دنیا منتقل شوی
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براى اصالح نفس ایام جوانى سزاوارتر است ؛ زیرا که هم اراده قویتر است ، و هم کدورت و ظلمـت نفـس کمتـر                         
جوانـان قـدر ایـام جـوانى را     . است و به فطرت نزدیکتریم ، و هم بار معصیت زیاد نشده که جبران آن مشکل باشد              

مشکالت بـسیار   . یرى اصالح نفس بسیار مشکل است       بدانند که این نعمت بزرگ را با غفلت نگذرانند که در ایام پ            
در سن پیرى براى انسان هست که در ایام جوانى نیست ، لکن شیطان و نفس اماره انسان را مغرور مى کنند و نمـى   
گذارند در آن وقت ، انسان درصدد اصالح براید ، تا آن که انسان دچار ضعف و سستى پیرى شد و معاصى متـراکم   

فسى زیاد شد ، آن گاه نیز با تسویف و تعویق مى گذرانند ، تا اصل سـرمایه را از دسـت بدهـد و بـا                   و کدورتهاى ن  
  ) 630. (ان االنسان لفى خسر* خذالن و خسران وارد دار انتقام شود والعصر 

ت چه خسرانى باالتر از آن که سرمایه سعادت ابدى را در شقاوت ابدى خرج کند و مایه حیات و نجات ، در هالکـ       
  .و فناى خود به کار اندازد ، و تا آخر عمر از غفلت و مستى به خود نیاید

  
  :در شمه اى از احادیث شریفه در این باب : فصل پنجم 

  : در کافى شریف ، سند به حضرت صادق ـ سالم اهللا علیه ـ رساند که فرمود 
چنانچه نزدیکترین مردم به خدا !  اى داود:در آن چیزهائى که خداى ـ عزوجل ـ به داود وحى فرستاد ، این بود که   

  ) 631. (متواضعان هستند ، همین طور دورترین مردم به او متکبرانند
تقرب به حق تعالى سرچشمه همه سعادات       . این حدیث شریف ، براى اهل یقظه و اصحاب معرفت کفایت مى کند            

داخواه و خداطلبند و خود را از جنود خدا         آنان که خ  . است ، و دورى از آن ساحت مقدس مایه همه شقاوتها است             
محسوب مى دارند و اهل علم مى دانند ، و آنان که براى تقرب به حق تعالى به مناسک و عبادات قیـام مـى کننـد ،                       

  .باید از خود مراقبت کامل کنند؛ که نتیجه مطلوبه حاصل نشود مگر به اتصاف به تواضع و اجتناب از تکبر
عمل را براى دنیا طلب مى کنند ، اکنون حرفى نداریم ـ حساب آنان با خـداى جبـار اسـت ـ ،      ما با آنان که علم و 

و . لکن آنهائى که مدعى آن هستند که خدا طلب و حق جو هستند ، باید از این حدیث حساب کار خـود را بکننـد                        
 بـاز در دل تکبـر دارنـد و در           آن گاه این حدیث محک باشد از براى آنان که نفس اماره را به آن امتحان کنند ، اگـر                   

عمل متکبر هستند ، بفهمند اعمالشان و علومشان نیز براى خدا نیست ، بلکه براى نفس اماره است ، زیـرا کـه اگـر                         
  .براى تقرب به خدا بود ، باید به تواضع متصف شوند که از همه چیز ، انسان را به خدا نزدیکتر مى کند

: گفتند . من حاجتى به شماها دارم آن را برآورید:  بن مریم به حواریین گفت    عیسى: و در کافى شریف نقل کند که        
ما سزاوارتر بودیم در ایـن      : گفتند  . پس برخواست و پاهاى آنها را شست و شو داد         ! حاجتت روا است اى روح اهللا       

 این گونه تواضع کـردم      و من براى شما   . سزاوارترین مردم به خدمت نمودن به خلق ، عالم است           : فرمود  . کار از تو  
به تواضع تعمیر مى شود حکمـت ،        : و آن گاه عیسى گفت      . که شما نیز براى مردم بعد از من این گونه تواضع کنید           

  ) 632. (چنان که در زمین نرم زراعت مى روید ، نه در کوهستان . نه به تکبر
شریفه وارد شده ، براى تاریخ گـوئى نیـست ،           ذکر احوال رجال بزرگ و اولیاء و انبیاء که در قرآن کریم و احادیث               

بلکه براى تکمیل بشر است که از حاالت بزرگان عالم عبرت گیرند و خود را به صفات کریمه آنان و اخالق فاضله                      
  .ایشان ، متصف کنند

 دیـن   و این حدیث شریف را ، خصوص علماء و بزرگان بیشتر باید مورد نظر قرار دهند ، و از علماء باهللا و رجـال                       
دستور اخالقى و دینى اتخاذ کنند ، و شیوه بزرگان را با زیردستان و متعلمان یاد گیرند ، و خود را بـه ایـن اخـالق                           
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بزرگ الهى موصوف کنند ، و تفکر کنند در این که عیسى مسیح شست و شوى پاى حواریین را حاجت خـود مـى                        
  .لل و تواضع است دانست و خود را نیازمند به آن مى دانست ، و این غایت تذ

سزاوارترین مردم به خدمت نمودن به مردم ، علماء هستند براى آن است که تواضع ثمره علم باهللا                  : و این که فرمود     
  .و این در علماء باید حاصل شود. به نفس است 

 ، و   آن عالمى که به صفت تواضع موصوف نباشد و از مردم چشم داشت کرنش و تواضع داشته باشد ، عالم نیـست                     
اگر با این مفاهیم سعادت و سالمت حاصل مى شـد ، ابلـیس نیـز بایـد سـعید                    . آن انبار مفاهیم رجز شیطانى است       

علمى که خاصیت خود را از دست بدهد ، حجاب غلیظى است که رهائى از آن ، از همه چیز مشکل تر است                   . باشد
.  

ن است که تا در قلب تواضع نباشد ، تخـم حکمـت             به تواضع آبادان مى شود حکمت یا مقصود آ        : و این که فرمود     
در آن سبز نمى کند و رشد نمى نماید ـ چنان که تا زمین نرم سهل نباشد ، نبات در آن سبز و رشد نمى کنـد ـ ، و    

تا تواضع در علماء نباشد ، نمى توانند تخم حکمت را در قلوب مردم بکارند و رشد                 ) که(یا آن که مقصود آن است       
و ایـن هـر دو مطلـب        . با تواضع باید دلهاى سخت را نرم کنند ، پس بذرافشانى کننـد و نتیجـه بگیرنـد                 پس  . دهند

  .درست است ، هم دستور اصالح نفس است و هم دستور اصالح غیر است 
پس آنان که به مسند ارشاد خلق نشستند و خود را راهنماى طریق سعادت معرفى مى کننـد ، بایـد بـا ایـن صـفت                           

ا دعوت کنند ، و سیره انبیاء و اولیاء ـ علیهم السالم ـ را در نظر داشته باشند که با آن همـه مقامـات ،     شریف خلق ر
تـا نورانیـت و     ! چطور سلوک با خلق خدا مى کردند ، و دلهاى آنها را با چه اخالق کریمه نرم و خاضع مى کردنـد                     

 ارشاد خلق و تعلیم مردم قیام کند ، و نمى تواند            صفا و محبت و تواضع در قلب عالم و مرشد نباشد ، نمى تواند به              
  .تخم معارف و حکم را در قلوب مردم بنشاند

طلب کنید علم را ، و زینت پیدا کنید بـا علـم بـه    : و در کافى از حضرت صادق ـ علیه السالم ـ نقل کند که فرمود   
 او علم مى آموزید ، و نباشید علماء جبـار           بردبارى و وقار ، و تواضع کنید براى کسى که به او علم مى آموزید و از                

  ) 633. (که باطلتان حقتان را از بین ببرد
و اگر عالم جبار و متکبر شد ، خاصـیت علمـش   . آرى ، با اخالق ناهنجار و صفات ذمیمه ، حق نیز از میان مى رود            

و چـون   . ت منصرف مى کند   باطل مى شود ، و این بزرگتر خیانت است به علم و معارف که مردم را از حق و حقیق                   
عالم ، به وظیفه علم ـ که اخالق حسنه است ـ رفتار نکرد ، دین و علم از نظر مردم مى افتد ، و عقیده مردم سست   
مى شود ، و دلها از علماء حق هم منصرف مى شود ، و این یکى از بزرگترین ضربتهائى است که به پیکر دیانـت و                          

  . مى خورد که کمتر چیزى مى تواند این طور مؤ ثر باشدحقیقت از دست علماء وظیفه نشناس
یک اخالق ناهنجار از یک عالم و یک عمل خالف از یک نفر طلبه ، آن قدرى که کمک کـارى مـى کنـد در فـساد                        
اخالق و اعمال مردم ، کمتر چیزى مى تواند آن قدر کمک کند ، پس اینان باید خیلـى از خـود مواظبـت کننـد کـه                            

ه عهده دار سعادت خود هستند ، عهده دار سعادت مردم نیز هستند ، و فساد و زشتى اینان با دیگـران     عالوه بر آن ک   
  .خیلى فرق دارد و حجت بر آنها تمامتر است 

  
  : در شمه اى از احادیث درباره تکبر : فصل ششم 

ورچگان ضعیفى شوند ، متکبران ، به صورت م: در کافى شریف ، از حضرت صادق ـ علیه السالم ـ منقول است که   
  ) 634. (و مردم آنان را پایمال کنند ، تا خداوند از حساب فارغ شود
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صورت غیبیه تکبر ، صورت مورچه ضعیف است ، و شاید این صورت برزخیه قیامتیه ، براى کوچک و صغیر بودن                     
و . صـدر اسـت   نفس شخص متکبر باشد ، چنان که معلوم شد که تکبر از کوچکى حوصله و ضعف نفس و ضـیق          

چون معنى و لُبّ متکبر ، کوچک است ، و صور غیبیه ملکوتیه ، تابع ملکات نفسانیه است ، و بدن ظـلّ روح اسـت       
در عالم ملکوت ، و تعصى از تبعیت آن ندارد ، پس کوچکى و حقـارت روح بـه بـدن سـرایت کنـد ، و آن را بـه                               

  .وق پایمال شود تا مردم از حساب فارغ شوندصورت حیوان کوچک بى مقدارى درآورد که در زیر پاى مخل
چو محتمل است آن صورت غیبیه ملکوتیه ، عکس العمل اطوار ملکیه دنیاویه باشد ، و چون این جا خود را بـزرگ             

  ) 635. (کما تدین تدان . جلوه داده است ، حق تعالى او را در آن عالم کوچک و حقیر کند
اسـت از بـراى   ) اى(در جهـنم وادى  : یه السالم ـ روایت شده است کـه   و در کافى شریف ، از حضرت صادق ـ عل 

به خداى تعالى شکایت کرد از شدت حرارت خود و خواهش کرد کـه اذن دهـد کـه                   . متکبران که آن را سقر گویند     
  ) 636. (پس نفس کشید و جهنم از آن محترق شد. تنفس کند

جـائى کـه    . هد ، باید بیشتر از ما در صدد عالج نفـس برآیـد            انسان اگر احتمال صدق این طور احادیث را بد        ! عزیزا
چیزى ، خود محل عذاب و آتش است ، از شدت حرارت به ناله درآید و از نفس آن جهنم محترق شود ، آیا ما بـا                           
این عذاب ، باید چطور به سر بریم ؟ آیا براى این چند روزه سرکشى و بزرگى فروشى به بندگان خدا یـا تکبـر بـه                          

ت و اطاعت خدا ، چطور خود را حاضر کنیم از براى چنین عذابى که جهنم را به فریاد درآورد؟ واى بـه حـال                         عباد
  .امان از این بى هوشى و خواب سنگین ما. غفلت و سرمستى ما

ن ما بندگان ضعیف بیچاره را که دستمان از همه چیز خالى است و به غیر از درگاه تو پناهى نداریم ، با ایـ          ! خداوندا
  !آتش مى خواهى عذاب کنى ؟

تو ضعف و بیچارگى ما را خود مى دانى ، تو نازکى پوست و گوشت ما را مى بینى ، ما را با آن عذاب چـه                            ! بارالها
  !چاره است ؟

بندگان تو از تو هستند و به تو متعلقند ، همه بندگانند و تو خداى آنانى ، با خدایى خود با آنان رفتار فرمـا ،                          ! خدایا
تو ما را خلق فرمودى و نعمتهاى غیر متناهیه مرحمت کردى بـدون آن کـه خـدمتى کـرده باشـیم ،              .  با بدى آنان     نه

  .نعمتهاى تو همه ابتدائى است ، نه استحقاقى 
تو فرمودى  . تو خود را به رحمت و رحمانیت به ما معرفى فرمودى ، و ما تو را به فضل و رحمت شناختیم                      ! بارالها

چشم داشت ما به رحمتهاى تو است ، و از خـود و کـرده               ) 637. (ان اهللا یغفر الذنوب جمیعا    :  خود   در کتاب بزرگ  
  .ما چه هستیم که با عمل ، به درگاه تو بیائیم . هاى خود مایوسیم 

  و حمل الزاد اقبح کل شى ء   
  )  638( اذا کان الوفود على الکریم 

نمى دهد ، و رحمت و رافت به بندگان در سعه رحمت تو نقصى عذاب و عقاب ما بر بزرگى و عظمت تو افزایشى 
گو که مـا از شـدت جهـل و بـى حیـائى ، بـه سـتیزه                   . شیوه تو احسان است و عادت تو کرم است          . وارد نمى کند  

  .برخاستیم ، و نافرمانى چنین خداى رؤوفى کردیم ، لکن رحمت تو بسته به معصیت و اطاعت مخلوق نیست 
 رحمتت با ما رفتار فرما ، و ما را بسیئات اعمال و رذائل اخالق ما ، مگیر انک انت ارحم الراحمین                      با فضل و  ! خدایا

.  
العز رداء اهللا و الکبر ازاره ، فمن تناول شیئا منه اکبه اهللا فـى نـار                 : قال ابو جعفر    : و فى الکافى ، عن ابى عبداهللا قال         

  ) 639. (جهنم 

www.takbook.com



  ) 640. (ال یدخل الجنۀ من فى قلبه مثقال ذرۀ من کبر: الو عن ابى جعفر و ابى عبداهللا قا
  ) 641. (الکبر مطایا النار: و عن عقاب االعمال ، عن ابى جعفر قال 

  ) 642(اکثر اهل جهنم المتکبرون : قال رسول اهللا : و عنه ، باسناده قال 
  

 ، و تکبر از جنود جهـل و از لـوازم            در بیان آنکه تواضع از جنود عقل و از لوازم فطرت مخموره است            : فصل هفتم   
  فطرت محجوبه است 

یکى از فطرتهائى که تمام عائله بشرى بر آن مخمورند به طورى که در تمام افراد این نوع ، احـدى را بـرخالف آن                         
قلـب انـسانى اگـر عظمـت و بزرگـى کـسى را         . نتوان یافت ، تواضع و فروتنى و تعظیم ، پیش عظیم و برگ است               

از او تعظیم کند ، و در پیشگاه او سـر کـوچکى             ) بدون اعمال رویه  (، ناچار و از روى جبلت و فطرت ،          ادراک کرد   
و به تبع این تواضع و فروتنى براى آن بزرگ ، بـراى توابـع و بـستگان او نیـز                     . فرو آورد ، و متواضع و فروتن شود       
  .متواضع شود به طور تبع و بستگى 

ق و بزرگ به تمام معنى و تمام حقیقت است ، از ایـن جهـت اگـر بـراى او                     و چون فطرت متواضع پیش عظیم مطل      
احتجاب و اختمار در طبیعت و احکام طبیعت رخ ندهد ، تعظیم و تواضع اسـتقاللى او بـراى حـق تعـالى ـ جلـت       
 عظمته ـ است که عظیم على االطالق است ، و تمام بزرگیها و عظمتها و جالل و جمالها ، ظـلّ عظمـت و جـالل و    

  .جمال او است 
پس انسان ، به حسب فطرت اصلیه غیر محجوبه به احکام طبیعت ، براى حق تعالى بالذات و براى مظاهر جمـال و                       

  .و تواضع براى بندگان عین تواضع از حق است . جالل او بالعرض ، متواضع است 
از ایـن جهـت ، ایـن    . اسـت  و از این تواضع که روى فطرت اصلیه ظهور کند ، دست تصرف نفس و شیطان کوتاه  

  .تواضع براى خود و خودخواهى نیست ، و از طمع و چشم داشت براى استفاده ، منزه و مبرى است 
صاحب این فطرت غیر محجوبه ، در عین حال که براى جمیع مخلوقات تواضع کند ، جز براى حق تعـالى تواضـع                       

ین تکثیر ، عین توحید و این توجه بـه خلـق ، عـین    و ا. نکند ، و وجهه قلبش جز به ذات مقدس حق تعالى نیست         
و چون این خلق از سرچشمه معرفت و محبت است ، خود عین معرفت اهللا و محبت اهللا است                   . توجه به حق است     

.  
صاحب این فطرت ، از احدى از مخلوقات ، تملق و چاپلوسى نکند ، زیرا که مبدء تملق ، خودخواهى و احتجـاب                       

و از این جا معلـوم  .  وضوح پیوست که تواضع از حق و خلق ، از لوازم فطرت مخموره است از حق است ، پس به     
شود که تکبر و تملق ، هر دو از فطرت محجوبه است ، زیرا انسان که به حجابهاى نفسانیه محجوب شد و خودبینى 

ثابـت کنـد ، و از مبـدا         و خودخواهى بر او حکومت کرد ، این خودبینى مبدا شود که براى خود کمـاالت بـسیارى                   
کماالت غافل شود ، و دیگران را کوچک شمارد اگر چشم طمع مادى پیش آنها نداشته باشد ، و بزرگ شمارد اگـر                       
. این طمع را به آنها داشته باشد ، پس تکبر کند بر زیردستان و تملق گوید از اهل دنیا و آنان که مورد طمع او است                           

 الى اهللا است و به واسطه آن براى حق و خلق تواضـع کنـد ، چـون احتجـاب                     پس همان فطرت که مرکب سیر او ،       
براى آن رخ داد ، مرکب سیر او ، به سوى شیطان و طبیعت شود و به واسطه آن به مردم تکبر کند و گـاهى از آنهـا                             

  .تملق گوید
  

  در توده و ضد آن است که تسرّع است : مقصد نوزدهم 
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  :و تسرّع از صفات ظاهره و باطنه است در بیان آنکه تؤ ده : فصل اول 
و به معنى طمانینه در حرکـت  ) 643(تؤ ده چون همزه به معنى تثبت در امر است ، و به معنى رزانت و تانى است ،          

  ) 644. (و تسرع در مقابل همه اینها است . است 
  .ر حرکت است و رزانت و تانى از صفات نفسانیه است که آثار آن در ظاهر نیز طمانینه و نقل د

اگر رزانت و وقار در قلب حاصل شد ، رزانت در راى و عقاید نیز حاصل شود و از آن ، رزانت در کردار و گفتـار                           
  .نیز حاصل آید ، چنانچه شتابزدگى و تسرع نیز از قلب سرایت به ظاهر کند

تامـل در حـدیث شـریف    و چنین نیست که جنود عقل و جهل اختصاص به صفات باطنه داشته باشد ـ چنانچـه از   
معلوم شود ـ ، بلکه به طور ظاهر و باطن و اولیت و آخریت ، جمیع خیرات از جنود عقل است ، چه خیرات باطنه  

و نـسبت ظـاهر بـه بـاطن ـ چنانچـه در       . یا ظاهر ، و جمیع شرور از جنود جهل است ، چه شرور ظاهره یا باطنـه  
ین نیست ، بلکه نسبت کمال و نقص و وحدت در کثرت و کثرت در حکمت متعالیه مقرر شده ـ نسبت مباین به مبا

  .، بلکه خود تعبیر به ظاهریت و باطنیت شاید از همه تعبیرات بهتر باشد) 645(وحدت است 
اخالق نفسانیه ، ظهور حقایق و سرایر باطنیه روحیه است ، چنانچه اعمال ظاهریه ، ظهور ملکات و اخالق نفـسانیه                     

از ایـن   .اتصال و وحدت مقامات نفسانیه ، تمام احکام باطن به ظاهر و ظاهر به باطن سرایت کند                و از شدت    . است  
جهت در شریعت مطهره به حفظ ظاهر و صورت ، خیلـى اهمیـت داده شـده اسـت ، حتـى در کیفیـت نشـستن و                            

نفس و روح ودیعه هـائى  برخاستن و راه رفتن و گفتگو کردن دستوراتى داده شده ، زیرا از تمام اعمال ظاهریه ، در                
اگر انـسان در راه رفـتن شـتابزدگى کنـد ، در      . گذاشته مى شود که روح به واسطه آنها تغییرات کلى حاصل مى کند            

و همین طور انسان اگر در اعمـال        . روح او نیز تولید شتابزدگى شود ، چنانچه روح شتابزده نیز ظاهر را شتابزده کند              
نه را اعمال کند ـ گرچه با تکلف و به خودبندى ـ کم کم در باطن روح ، این ملکـه    ظاهریه ، وقار و سکینه و طمانی

  .و این ملکه شریفه ، مبدا بسیارى از خیرات و کماالتست . شریفه طمانینه و تثبت حاصل شود
  

  :دربیان مقصود از تؤ ده و تسرع : فصل دوم 
مقابله با تسرع ـ تانى باشد ، و آن عبارت از اعتدال  ظاهر این است که مراد از تؤ ده در حدیث شریف ـ به مناسبت  

قوه غضبیه است که حد افراط آن تسرع است ، چنانچه بعضى محققین بزرگ گفته اند ، و سکونت نفس را از فروع                       
  ) 646. (شجاعت شمرده اند

 و آن عبـارت از آن       و شاید مراد از آن ، تثبت بود که آن نیز از اعتدال قوه غضب است ، و از فروع شجاعت است ،                      
است که نفس در تحمل شداید و پیش آمدهاى گوناگون عالم ، خوددار باشد و بزودى از میدان در نرود ، و سـبک                        
بارى و سهل انگارى نکند ، و خفت و تندى به خرج ندهد ، و این اعم است از پیش آمدهاى اخالقى و روحـى یـا                        

  .پیش آمدهاى طبیعى و جسمانى 
بات باشد ، از نامالیمات روحى از حوصله بیرون نرود ، و در مقابل ناگوارها پابرجا بایـستد ، و از                     نفسى که داراى ث   

اشارت بـه ایـن مقـام       ) 647(و شاید آیه شریفه فاستقم کما امرت و من تاب معک            . طمانینه و ثبات او کاسته نگردد     
  .نفس باشد

و از  . ت ، و در عین حال از مشکل ترین کارهـا اسـت              و البته تحصیل چنین روحى در جامعه ، از مهمترین امور اس           
سوره هود مرا پیر کرد بـراى ایـن   : این جهت در روایت است که رسول اکرم ـ صلى اهللا علیه و آله و سلم ـ فرمود   

نیز هست ، اختصاص به سوره هود شاید براى ذیل آن باشد            ) 649(و این آیه با آن که در سوره شورى          ) . 648(آیه  
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و از این جهت که تحصیل استقامت در امـت ،  . و من تاب معک ، در سوره شورى این ذیل را ندارد    : فرماید  که مى   
  .امرى است مشکل و سخت ، آیه این سوره را ذکر فرمود

بالجمله ، ثبات و پابرجا بودن در امور ، اسباب پافشارى در معرکه هاى جنگى شود که انسان به واسطه نامالیمات و      
از جنگ روگردان نگردد ، و در ذب از نوامیس الهـى لغـزش بـراى او رخ ندهـد ، چنانچـه در نامالیمـات                         شداید ،   

  .روحیه نیز لغزش نکند و طمانینه و ثبات نفس را از دست ندهد
و به عکس ، تسرع یکى از ملکات ناهنجار است که انسان به واسطه آن در هیچ چیز قرار نگیرد ، و بـزودى سـبک                          

ارى کند و انگاره کارها را از دست بدهد ، نه در پیش آمدهاى روحى خوددار باشد ، و نه در شـداید                       مغزى و تهى ب   
و انسان اگـر    . و از این خلق ناهنجار ، مفاسد بسیار فردى و اجتماعى در مدینه فاضله رخ دهد               . جسمى پایدارى کند  

را ببازد و از وظـایف الهیـه و روحانیـه    داراى چنین روحى باشد ، چه بسا که به واسطه پیش آمدهاى کوچکى خود         
چشم پوشى کند ، و چه بسا که نفس و شـیطان بـر او غلبـه کننـد و او را از راه حـق منـصرف کننـد ، و ایمـان او                                   

  .دستخوش آنان گردد ، و شعار دین و مذهبى و شرفى خود را یکسره از دست بدهد
شیطان نگهدارى کند ، و بر لشکرهاى جهل و شـیطنت           طمانینه نفس و ثبات قدم است که انسان را در مقابل حزب             

  .غلبه دهد
طمانینه نفس و ثبات است که انسان را بر قوه غضب و شهوت چیره کند ، و در پیشگاه آنها تسلیم نشود ، بلکه تمام 

  .قواى باطنى و ظاهرى را در تحت اطاعت روح درآورد
ر عالم و فشارهاى روحى و جسمى ، چـون سـدى آهنـین              ثبات و پایدارى است که انسان را در پیش آمدهاى ناگوا          

حفظ قوه ایمان و دین با طمانینـه نفـس و سـکونت    . پابرجا نگاه دارد ، و نگذارد لغزش و سستى در انسان رخ دهد         
  .روح ، بسهلى و آسانى میسر است ، و تا دم آخرین ، انسان را در مقابل بادهاى تند عالم محفوظ کند

قدم ، نگذارد اخالق و اطـوار اجانـب و منـافقین در انـسان رخنـه کنـد ، و انـسان را نگـذارد            طمانینه نفس و ثبات     
انسان با ثبات و طمانینه نفس ، خود یک ملت واحده است که اگر سیلهاى اخالق زشت و                  . دستخوش حوادث شود  

  .تنهائى وحشت نکندبى دینى تمام مردم را ببرد ، او چون کوه آهنین در مقابل همه چیز ایستادگى کند و از 
انسان با ثبات و طمانینه مى تواند تمام وظایف فردى و اجتماعى را انجام دهد و در هیچ مرحله از زندگانى مادى و                       

  .روحانى براى او لعزشى و خطائى دست ندهد
ال بزرگان دین با این قوه بزرگ روحانى در مقابل میلیونها جمعیت جاهل زشتخو قیام مـى کردنـد و بـه خـود خیـ                         

این روح بزرگ در انبیاء عظام است که یک تنه در مقابل پندارهاى جاهالنه یک جهان ، قیـام                   . لغزشى راه نمى دادند   
و نهضت مى کنند ، و از تنهائى خود و زیادى جمعیتهاى مخالف هیچ خوف و وحشتى به خـود راه ندهنـد ، و بـر                           

 جهانیان را پایمال کنند و آنها را به رنگ خـود درآورنـد              همه پندارهاى بیخردانه چیزه شوند ، و تمام عادات واطوار         
این روح ثبات با طمانینه است که جمعیتهاى کم را در مقابل گروه هاى انبوه حفظ مى کنـد ، و بـر ممالـک بـزرگ                           

  .عالم با عده و عده معدود مسلط و چیره مى کند
بیست نفر اینان بر دویـست      : یان داده و فرموده     خداى تعالى در قرآن شریف به این قوه طمانینه و ثبات ، اهمیت شا             

  ) 651. (و همین طور هم شد) 650(نفر دیگران غالب و چیره مى شوند 
  

در بیان آنکه تانى و تثبت از فطریات مخموره و از جنود عقل است ، و تسرع و شتابزدگى و بى ثبـاتى                       : فصل سوم   
  :ه است و بى قرارى از جنود جهل و ابلیس و از فطریات محجوب
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ما پیش از این ذکر کردیم که انسان به حسب فطرت اولیه که حق تعالى او را به آن مخمـر فرمـوده ، عاشـق کمـال                            
مطلق و متنفر از نقص است ، و اگر توجه به نقص کند و محبت غیر کمـال مطلـق در او پیـدا شـود ، از احتجـاب                              

و پیروى از شهوات و مقاصد حیوانى و تبیعیت از          از این جهت ، توجه به خود و خودخواهى          ) 652. (فطرت است   
و شک نیست که تمام عجلـه هـا و          . شیطان واهمه داخلى و شیطان بزرگ خارجى ، بر خالف فطرت اولیه او است               

شتابزدگیها و بى ثباتیها و بى قراریها ، از خوف نرسیدن به مĤرب نفسانیه و لذات و شهوات حیوانیه یا فقدان مقاصد                      
   .حیوانى است

دلـى  . قلبى که در آن نور توحید و معرفت کمال مطلق تابیده شده باشد ، داراى طمانینه و ثبات و تانى و قرار است                        
که نورانى به معرفت حق ـ جل و عال ـ شده باشد ، مجارى امور را به قـدرت او مـى دانـد ، و خـود و جـدیت و        

. مام امر موجودات را به دست خـود آنهـا نمـى دانـد             حرکت و سکون خود و همه موجودات را از او مى داند ، و ز              
  .چنین قلبى اضطراب و شتابزدگى و بى قرارى ندارد

و به عکس ، دلى که از معرفت محتجب و در حجابهاى خودبینى و شهوات و لذات حیوانى انـدر اسـت ، از فـوت                     
ا با عجلـه و شـتابزدگى اقـدام         چنین شخصى طمانینه قلب را از دست داده و در کاره          . لذات حیوانى خوفناک است     

  .مى کند
  :دعا بر سه گونه است : اهل معرفت گویند 

اینان چون اسیر مقاصد نفسانیه هستند ، در دعا نیز شتابزده           . یکى ، دعاى از روى استعجال ، و آن دعاى عامه است             
  .هستند که مبادا مقاصد دنیاوى یا حیوانى از آنها فوت شود

اینان نیز پابند مقاصد خویشند و احتمال مى دهند         . مال ، و این دعاى ارباب حکمت است         دیگر ، دعاى از روى احت     
  .دعا در جریان امور قضائى دخالت داشته باشد و قضاى حق تعالى مقید به دعا باشد؛ از این جهت دعا کنند

ون آمدنـد ، و بـراى   آنان از اسارت نفس بیـر . سوم ، دعاى از روى امتثال است ، و این دعاى اصحب معارف است          
  .آمال نفسانیه و لذات خویشتن لب به دعا نگشایند

  من گروهى مى شناسم ز اولیا   
  )  653( که زبانشان بسته باشد از دعا 

چون دعا خلوت با حق و مخاطبه با محبوب مطلق است ، قیام به آن کنند                . اینان دعا را براى امتثال امر خدا مى کنند        
)654 (  

اگر به نور معرفت قلبش منور باشد و مانند ما اسیر سلسله هـاى شـهوات و زنـدان طبیعـت نباشـد ،                        حقا که انسان    
  .هرگز مخاطبه با حق تعالى و توجه و ذکر او را وسیله چیز دیگر قرار نمى دهد

اولیاء خدا نظرشان به دعا انقطاع بـه حـق تعـالى اسـت ، و او و مـذاکره و خلـوت بـا او را وسـیله خودپرسـتى و                                
  .ودخواهى نمى کنند؛ بلکه هر چه بخواهند براى آن است که باب مراوده با دوست را مفتوح کنندخ

  ) 655(در دل دوست به هر حیله رهى باید کرد 
و ایـن   . ما اسیران نفس و شهوت ، خدا را براى خرما مى خواهیم ، و دوست مطلق را فداى لذات نفسانیه مى کنیم                       

ر دل ما حظى از معرفت داشت و جلوه اى از محبـت در آن حاصـل بـود ، بایـد از                       از بزرگترین خطاها است که اگ     
آنان اگر چیزى بخواهند ، چون کرامت دوست است ،          . خجلت بمیریم ، و سر شرمسارى را تا قیامت بر زیر افکنیم             

  .مى خواهند
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در دعاى کمیل مى گویـد  ! ببین محب حقیقى و مجذوب مطلق ، على بن ابى طالب ـ سالم اهللا علیه ـ چه مى گوید   
وهبنى یا الهى ، صبرت على . فهبنى یا الهى و سیدى و موالى و ربى ، صبرت على عذابک فکیف اصبر على فراقک                

  ) 656(حرّنارک فکیف اصبر عن النظر الى کرامتک 
  .این دوست حقیقى از فراق ، خوفناک است و روزگار وصال را مى خواهد و مى جوید

  کایت مى کند   بشنو از نى چون ح
  )  657( از جدائى ها شکایت مى کند 

  :تا آنکه مى گوید 
  هر کسى او باز ماند از اصل خویش   

  )  658( باز جوید روزگار وصل خویش 
  

افتتاح این کتاب بزرگ از لسان فطرت است ، و نیز نظرش به نعمتهاى خدا از آن جهت است کـه دار کرامـت حـق                      
سر حلقه عشاق خدا ، بهشت را براى بهشت نمى خواهد؛ چون دار کرامـت اسـت مـى                   على بن ابى طالب ،      . است  
عـشاق جمـال    . ما بیچاره ها هر چه مى خواهیم براى خود مى خواهیم ؛ خدا را هم براى خود مى خواهیم                    . خواهد

را مـى   ما حیوانـات چراگـاه بهـشت و مراتـع آن            . ازل ، هر چه مى خواهند نه چون جاى خورد و خوراک حیوانى              
آنان بهشت و هر چه هست براى دوست مى خواهنـد ، و همـه               . خواهیم و در بهشت هم بیش از آن مقامى نداریم           

  .چیز را وسیله براى دوست و معرفت و انقطاع به کوى او قرار مى دهند
ر لـذات بیـرون   ما را از این غفلت و خودخواهى نجات ده ، و دل ما را از این اسارت به شهوات و انغمـار د                  ! بارالها
  .آور

حجاب خودخواهى و خودبینى ، ما را از وصول به بارگاه تو بـاز داشـته و دل مـا را از محبـوب مطلـق                          ! پروردگارا
  .منصرف نموده تو خود این حجاب را به دست قدرت خود بردار

  بینى و بینک انیى ینازعنى   
  )  659( فارفع بلطفک انیى من البین 

  
  ست و ضد آن که سفه است در حلم ا: مقصد بیستم 

  :در بیان معنى حلم و سفه : فصل اول 
و آن عبارت از ملکه اى است که نفس را به واسطه آن طمانینه حاصل شود                . حلم از شعب اعتدال قوه غضب است        

که به زودى و بى موقع ، هیجان قوه غضب او نشود ، و اگر بر خالف میل نفسانى او چیزى رخ دهد و به او مکروه                     
  .یا ناگوارى رسد ، از حوصله بیرون نرود و گسیخته لجام نشود

سفه الرجل ؛ اى عدم حلمـه و صـفه الجهـل    : و در مقابل آن ، سفه به فتح فاء است از سفه از باب علم یعلم ، یقال      
طیش و خفت و سبکى ، در مقابل آن سکونت و بردبـارى اسـت و آن ملکـه اى                    . اخفه  ) 660(حلمه ؛ اى اطاشه و      

ست که به واسطه آن نفس از حوصله بیرون رود و با نامالیمات سازگار نباشد ، و بدون میـزان و از روى جهالـت                         ا
  .افسار گسیخه شود ، و غضبش به جوش آید و خوددار نباشد ، و این از شعب افراط قوه غضب است 

ن کسى که متمکن از حفظ و چو) 661(و شاید سفاهت ، در اصل ، همان سبک مغزى و جهالت و خفت عقل باشد 
قوه غضبیه نیست جاهل و سبک مغز و خفیف العقل است ، از خالف حلم به سفاهت تعبیر شده است ؛ نـه آن کـه                          
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و این گرچه مخالف ظاهر قول لغویین است ، لکن موافق اعتبـار و ریـشه لغـت                  . جوهرا معناى سفه ضد حلم باشد     
 ، و تحقیق آن از وظیفه این اوراق خـارج اسـت و چنـدان هـم     و در هر صورت در مقصد ما مدخلیتى ندارد  . است  

  .مورد اهمیت نیست 
  

  :در بیان ثمرات قوه غضبیه : فصل دوم 
بدان که قوه غضبیه اگر در تحت تصرف عقل و شرع تربیت شود ، یکـى از بزرگتـرین نعمتهـاى الهـى و بـاالترین                          

جهان و حفظ بقاى شخص و نوع شود ، و مـدخلیتى            کمک کارها به راه سعادت است ، و با قوه غضبت حفظ نظام              
با این قوه شریفه انـسان و حیـوان حفـظ بقـاء خـود و نـوع خـود کنـد ، و از                         . بزرگ در تشکیل مدینه فاضله دارد     

و اگـر ایـن قـوه در انـسان نبـود ، از بـسیارى از                 . نامالیمات طبیعت دفاع کند ، و خود را از زوال و فنا نجات دهد             
  .ت باز مى ماند و حفظ نظام عائله نمى کرد و از مدینه فاضله مدافعه و ذب نمى نمودکماالت و ترقیا

حکماء و دانشمندان براى خروج از حد نقص و تفیط آن ، دستوراتى داده و خود براى تهییج آن بـه کارهـائى فـوق               
واقع خوفناک مى رفـت و      العاده اقدام مى کردند؛ چنانچه از بعضى معروف است که براى خروج از تفریط آن ، در م                 

نفس را در مخاطرات مى انداخت ، و در موقع تالطم کشتى سوار آن مى شد تا آن که خوف و سستى را نفـس دور              
گرچه این نحو معالجات ، زیاده روى و افراط است ، لکن اصل عالج براى بیدار کردن قوه غـضب در                     ) . 662(کند  

ز سستى آن خلل عظیم بر نظام جمعیـت و حکومـت مدینـه فاضـله                صورت سستى و فتور آن الزم است ؛ زیرا که ا          
الزم آید ، و خطرهاى بزرگ بز زندگانى فردى و اجتماعى رخ دهد ، و عیبهاى بزرگ مترتب بر خمـودى ایـن قـوه                  
شریفه شود؛ از قبیل ضعف و سستى و تنبلى ، طمع و کم صبرى و قلت ثبات و فرار از جنگ و فـرو نشـستن از از                            

موقع ضرورت ، و ترک نمودن امر به معروف و نهى از منکـر ، و تـن در دادن بـه ننـگ و عـار و ذلـت و                               اقدام در   
  .مسکنت 

خداوند عالم این قوه شریفه را در انسان عبث و بیهوده خلق نفرموده ، آن را سـرمایه سـعادت دنیـا و سـرافرازى و                          
  .بزرگى قرار داده ، و سرچشمه سعادتهاى آن جهان مقرر داشته 

رو نشستن از اقدام ، و سستى نمودن از امر به معروف و نهى از منکر ، و جلوگیرى ننمـودن از ظلـم سـتمکاران ،                           ف
  .حلم نیست ، بلکه خمود است که یکى از ملکات رذیله و صفات ناهنجار است 
موده ، و مجاهدین و     تعبیر فر ) 663(خداى تعالى در آیات شریفه قرآنیه از مؤمنین به اشداء على الکفار رحماء بینهم               

شجاعان در معرکه جنگها را بر بازنشستگان و خمودان تفضیل داده ، و درجـات آنهـا را در پیـشگاه عظمـت خـود                         
و آنها را به اقدام در معرکه ها و پیشرفت در           : و از پافشارى در میدان جنگها قدردانى فرموده ،          ) 664(بزرگ شمرده   

 و تمام اینها در سایه قوه شـریفه غـضب انجـام گیـرد ، و بـا خمـودى و                      ؛) 665(جنگها تحریص و ترغیب فرموده      
سستى آن ، انسان از تمام این فضایل محروم شود ، و به ذلت و خوارى و پستى و اسارت تن در دهد ، و از انجـام                            

ه آن وظایف انسانى و دینى باز نشیند از این جهت اگر در کسى این قوه خامـد و خـاموش باشـد ، بایـد بـه معالجـ                     
  .پردازد و عالج علمى و عملى آن کند تا نفس در حال اعتدال در آید

  
  :در بیان خطرات انحراف قوه غضبیه : فصل سوم 
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زیادروى و افراط در غضب که بیشتر مردم به آن دچارند ، و در این حدیث شریف از آن تعبیر به سفه شده اسـت ،                          
به هالکت مى کشاند ، و چه بسا که مایه شقاوت دنیـا و آخـرت                از رذائل اخالق و ذمائم اوصاف است که انسان را           

  .انسان گردد
انسانى که این قوه در او از حد اعتدال خارج است ، و به حد افراط و غلبه مایل است ، چه بسا که موجب هالکـت                    

  .خود شود و دین و دنیاى خود را به باد فنا دهد
غضب فاسد کنـد ایمـان را ، آنچنـان کـه سـرکه      : مبر فرمود   در کافى شریف ، از حضرت صادق حدیث کند که پیغ          

  ) 666. (فاسد کند عسل را
چه بسا که این قوه که چون سگ عقور است ، در حال شدت ، اختیار را از دست انسان بگیرد و سرکشى آغاز کنـد                  

نور ایمان را خـاموش     و چه بسا که ظلمت آن ،        . و انسان را به هتک نوامیس محترمه و قتل نفوس مؤمنین وادار کند            
کند و این آتش افروخته شده ، تمام عقاید حقه و انـوار معرفـت و ایمـان را بـسوزاند ، و مبـدا هـزاران جهالـت و                              

  .سفاهت شود که در تمام عمر ، انسان نتواند جبران آن کند
زرگ خانمان سوز کند خطر این قوه از سایر قوى بیشتر است ؛ زیرا که این قوه با سرعت برق گاهى کارهاى بسیار ب           

  .، و با یک دقیقه انسان را از از تمام هستى و سعادت دنیا و آخرت ساقط کند
مثل انسان در حال فوران غضب ، مثل غارى است که در آن آتش افروزند ، و در آن شعله هاى آتش                      : حکما گویند   

خـاموش  .  سخت نفیر و صـدا کنـد       و دودها محتقن و محبوس شود و در هم پیچیده گردد ، و از شدت فوران آن ،                 
نمودن چنین آتش سوزان درهم پیچیده اى سخت مشکل است ؛ زیرا که هر چه براى خاموش نمودن آن ، در دهنـه             
آن ریزند ، آن را بلع کند و جزء خود نماید؛ چنانچه آبها را به صورت آتش در آورد و بر اشتعال خود به واسطه آنها 

  ) 667. (بیفزاید
، انسان در این حال که حال سفاهت و جهالت و سبعیت است ، کور و کر شود از رشد و هـدایت ، و                    از این جهت    

مـن از   : موعظه و پند در مزاج او بعکس نتیجه دهد ، و بر اشتعال نائره غضب او بیفزاید و بقراط حکـیم گفتـه کـه                          
ر لجه ها و کوهـاى دریـائى گرفتـار          کشتى که دچار بادها و طوفانهاى سخت شود و در امواج دریا متالطم شود و د               

گردد ، امیدوارترم از شخص غضبناک در حال اشتعال و بر افروختگى غضب او؛ زیـرا کـه کـشتى را در ایـن حـال                          
؛ زیـرا  ) 668(کشتیبانان با حیله ها مى توانند از هالک نجات دهند ، لکن براى نفس در این حال امید حیلـه نیـست             

عظ و نصایح به کاربندى و در پیش او فروتنى و زارى کنى ، بـر اشـتعال و مایـه او                      هر چه حیله به خرج برى و موا       
  .افزایش حاصل شود

این غضب یـک پـاره افروختـه آتـشى     : و در حدیث شریف ، از حضرت باقر العلوم ـ سالم اهللا علیه ـ نقل کند که   
  ) 669. (است از شیطان در قلب پسر آدم افروخته شود

وخته که در قلب انسانى به دست شیطان افروخته شود ، صورتش در آن عالم ـ که عالم بروز  و شاید همین آتش افر
باشد ، و باطنش حقیقت آتش ) 670(التى تطلع على االفئدۀ * سرایر و کشف حقایق است ـ صورت نار اهللا الموقدۀ 

 و رو به ظاهر ملک بـدن آیـد؛      غضب الهى باشد که باالترین و سوزنده ترین آتشها است ، و از باطن قلب بروز کند                
  .چنانچه آتش اعمال ـ که از جهنم اعمال است ـ از ظاهر رو به باطن رود

و انسان در میان این دو آتش باطنى و ظاهرى در فشارهائى است که کوهاى این عـالم ، طاقـت لحظـه اى از آن را                           
  .ندارند
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احاطـه  (م به نظر ما مى رسد نیست ؛ زیرا کـه اینجـا              احاطه نار جهنم به انسان ، همچون احاطه هائى که در این عال            
نار الهى احاطه به ظاهر و      . هاى سطحى است ؛ یعنى سطوح به سطوح احاطه دارند ، لکن تماسى بین بواطن نیست                 

. باطن و عمق و سطح دارد و احاطه آن ، ظهور احاطه قیومى است که به تمام موجودات به یـک نحـوه احاطـه دارد     
انچه جسم را به ظاهر و باطن مى سوزاند ، روح و قلب را هم مى سوزاند ، و چنـین آتـش در ایـن           آتش خدائى چن  

همه آتشهاى این عالم از حد ظاهر باال نمى روند و به باطن انسان نمى رسند ، لکن آنجا باطن را                     . عالم تصور ندارد  
  .سخت تر مى سوزاند و احاطه به باطن بیشتر دارد از احاطه به ظاهر

   گر صورت غضب در نفس تمکن پیدا کند و ملکه باطنه انسان گردد و حکم مملکـت در تحـت تـصرف نفـس                         و ا 
سبعى در آید و صورت اخیره انسانى صورت سبع شود ، در عالم برزخ و قیامت ، انسان به صـورت سـبع محـشور                         

ه سبعیت انسان نیـز بـا سـبعیت    و ناچار سبع برزخى و ملکوتى با سباع ملکى و دنیائى فرق بسیار دارد؛ چنانچ   . شود
  .هاى دیگر حیوانات بسیار فرق دارد
بعضى از مردم به صورتهائى محشور شوند که میمونها و خنزیرهـا پـیش آنهـا                : و در حدیث است که پیغمبر فرمود        

چنان که انسان در افق کمال و جمال در صف اعالى وجود واقع است و هیچ یک از موجودات ،                    ) 671(نیکو است   
 ترازوى او نیستند در جانب نقص و زشتى و اتصاف به صفات رذیله نیز ، هیچ یک از موجودات هم ترازوى او                       هم

: و درباره قلوب آنها فرمـوده اسـت   ) 672(اولئک کاال نعام بل هم اضل : نیستند؛ چنان که خداوند درباره او فرموده       
 خبیثه چه بسا شود که فسادهاى دیگر نیز بـروز کنـد و              و از این رذیله و ملکه     ) . 673(فهى کالحجارۀ او اشد قسوۀ      

  .مبدا بسیارى از اخالق و اعمال بلکه عقاید خبیثه گردد
پس بر انسان بیدار که ایمان به عالم آخرت دارد ، الزم است که با هر حیله و ریاضتى است ، خود را عالج کند و از 

 این ملکه ـ خداى نخواسته ـ از این عالم بیرون رود ، تا شفاعت   این رذیله خبیثه قلب را پاک و پاکیزه کند که اگر با
شافعین آمده است نصیب او شود ، در سختى ها و فشارها و آتشها و عقابهائى خواهد واقع شد که ممکن است بـه                        
قدر طول عمر دنیا طوالنى شود تا ممکن شود در تحت شفاعت واقع شود؛ زیرا که شفاع در آن عالم امـرى جزافـى        

  .نیست ، و از روى تناسب بین شافع و مشفوع له است 
از این جهت ، کسانى که از نور توحید و والیت بى بهره اند ممکن نیست به نور شفاعت نائل شوند واهل معاصـى                        

  .نیز اگر کدورت معاصى آنها را زیاد فرا گرفته باشد ، ممکن است پس از مدتهاى مدیدى به شفاعت نایل شوند
من ذخیره کردم شفاعت خود را براى اهل گناهان : کرم ـ صلى اهللا علیه و آله ـ نقل شده است که فرموده   از پیغمبر ا

  ) 674. (کبیره 
این که تعبیر به ذخیره فرمـوده اسـت ، بـراى آن اسـت کـه      : و شیخ عارف کامل ، شاه آبادى ـ دام ظلّه ـ مى فرمود   

نهاى زیاد توسّل به آن وسـیله شـود؛ چنانچـه ذخیـره را در               شفاعت آخرین وسیله است ، و ممکن است پس از زما          
اگر این مطلب را احتمال هم دهیم ، براى مـا کفایـت مـى    . وقت بیچارگى و در آخر امر مورد استفاده قرار مى دهند  

 کند که از این خواب غفلت و غرور شیطانى بر خیزیم ، و به فکر اصالح نفس برآئیم ، و خود را با انوار اطاعـت و                          
مودّت اولیاء ـ علیهم السالم ـ متناسب با آنها کنیم تا مورد شفاعت آنها شـویم ، و نـور شـفاعت آنهـا بـا نورانیّـت         

  .اطاعت ما شفع شود ، و جذبه روحانیت آنها ما را مجذوب کند ، و اللّه الهادى 
  

  :در بیان عالج غضب در حال فواران آن : فصل چهارم 
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 حال سکونت نفس که آتش سوزنده غضب فروزان نیست و اشتعال و لهیب آن چشم                باید دانست که انسان باید در     
گوش انسان را نبسته و نور عقل او را خاموش نکرده ، در صدد اصالح آن بر آید؛ زیرا که در وقت اشتعال آن ،                         ) و(

 هست که اگر خود     لکن براى اطفاى نائره سوزان آن نیز در وقت اشتعال ، عالجهاى موقّتى            . عالج آن ممکن نیست     
  .انسان ، بکلّى دیوانه و بى ادراک نشده باشد ، باید به آن اقدام کند که جلوگیرى از شدّت و ثورت آن شود

و عالج در این موقع ، به آن است که موجبات انصراف نفس را فراهم کند ، و خود ملتفت حال خـود شـود کـه در        
. یل کند ، و تا بکلّى عنان گسیخته نشده ، خود چاره خود را کند        اوّل پیدایش مقدمات آن براى خود تغییر حال تحص        

و . به کارهائى متفرق وادار کند) را(اگر بتواند از آن محلّى که اسباب غضب در آن مهیّا مى شود ، بیرون رود و خود      
د و اگر نشسته است     اگر نمى تواند خارج شود ، در همان جا خود را به تغییر حال وا دارد؛ اگر ایستاده است ، بنشین                    

  .، بخوابد و نفس را سرگرم به کارهاى مخالف اسباب غضب کند
اگر از غضب ـ که جمره شیطان است ـ یکى از شماها ترسـید ، خـود را     : در روایت کافى براى عالج فرموده است 

  ) 675. (؛ زیرا که پلیدى شیطان مى رود در این هنگام )یعنى از جاى خود حرکت نکند(به زمین بچسباند 
اگر کسى غضب کرد به قومى ، در صورتى که ایستاده است ، فـورا بنـشیند کـه                   : و نیز از حضرت باقر نقل شده که         

رجز شیطانى از او مى رود ، و اگر به خویشاوندش غضب کرد ، جلو برود و او را مس کند ؛ که رحـم وقتـى مـس                      
  ) 676. (شد ، ساکن مى شود

پیغمبر ـ صلى اهللا علیه و آله ـ وقتى غضب مـى فرمـود ، اگـر ایـستاده بـود ، مـى         : و از طرق عامه منقول است که 
  ) 677. (نشست و اگر نشسته بود ، به پشت مى خوابید؛ غضبش ساکن مى شد

و اگر غضب انسان سرکشى کرد و عنان را از انسان گرفت و شدت و اشتعال پیدا کـرد ، دیگـران بایـد او را عـالج                  
، خیلى صعب العالج است و با پند موعظت کار از پـیش نمـى رود؛ ناچـار ایـن جـا بایـد بـا                     در این صورت    . کنند

؛ زیرا غضب در پیشگاه آنان که    )عالج کنند (تخویف و ترساندن یا حاضر شدن اشخاصى که از آنها حشمت مى برد              
 تولید حزن در بـاطن      در نظر انسان بزرگ و صاحب حشمتند ، اشتعال ظاهرى پیدا نکند و محتقن در باطن شود ، و                  

  .کند
از این جهت ، واگذار کردن صاحب غضب        . و گاه شود به واسطه این احتقان غیظ ، انسان دچار امراض مهلکه شود             

را در این حال به حال خود و منصرف نمودن آن را با حیله هاى عملى اصـلح اسـت و در عـین حـال کـار بـسیار                              
  .مشکلى است 

  
  :ه و افراط غضب به عالج اسباب مهیجه آن در عالج اساسى سف: فصل پنجم 

  .و آنها بسیار است که ما اکتفا مى کنیم به یکى از مهمات آن که سمت اساس و بنیان سایر اسباب را دارد
یکى از مهمات اسباب مهیجه آن ، مزاحمت نمودن با یکـى از مطلوبـات نفـسانیه او اسـت ؛ چنانچـه سـگها چـون            

ردارى ، چون مزاحمت در پیش آید ، غضب آنها فوران کند و جنگ و جنجال بر پـا                   اجتماع کنند بر سر یک جیفه م      
دنیـا جیفـه اسـت و    : از حضرت مولى الموالى ، على بن ابى طالب ـ علیه السالم ـ منقول است کـه فرمودنـد     . شود

ین جیفه گندیده است  و این از بهترین تشبیهات است ؛ زیرا تکالب بین ابناء دنیا بر سر ا              ) 678(طالبش سگها هستند    
.  
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و چون حب دنیا در دل . از این جهت ، اساس و ام االمراض را باید حب دنیا که راس تمام خطیئات است ، دانست 
متمکن شد ، به مجرد آن که با یکى از شؤون دنیاوى مزاحمتى حاصل شد ، قوه غضب فوران کند و عنان اختیـار را                

  .ان را از جاده شریعت و عقل خارج کنداز دست بگیرد و متملک نفس نشود و انس
و اگر انسان نفس را از این حب تطهیر کند ،           . پس عالج اساسى این قوه به قلع ماده آن است که آن حب دنیا است                

به شؤون دنیائى سهل انگارى کند ، و از فقدان جاه و مال و منصب و ریاست ، طمانینه نفس را از دسـت ندهـد ، و      
  .رى و طمانینه نفس در انسان پیدا شود ، و قرار و ثبات نفس روزافزون شودحقیقت حلم و بردبا

و براى قلع این ماده ـ که مایه تمام مفاسد است ـ انسان هر چه ریاضت بکشد ، بجا و بموقع است ، و الحق ارزش   
رت گـرفتن از    عبـ . و براى قلع آن ، تفکر در احوال گذشتگان و تفکر در قصص قرآنیه بهتـرین عـالج اسـت                     . دارد

احوال اشخاصى که داراى سلطنتها و عظمتها و مال و منالها بودند و استفاده از آنها در چنـد روز محـدودى کـرده و      
براى مدتهاى غیر متناهى حسرت آن را به گور بردند ، و وزْر و بال آن شامل حالشان شد ، براى انسان بیدار بهترین                        

  .سرمشق است 
ندگانى خود را در دنیا و احتیاج خود را به ساز و برگ آن با مقدار زندگانى خود در آخرت                    انسان عاقل باید مقدار ز    

و احتیاج به ساز و برگ آنجا مقایسه کند ، آن گـاه جـدیت خـود را در تحـصیل سـاز و بـرگ ایـن زنـدگانى و آن              
براى زنـدگانى ابـدى ـ کـه     زندگانى ، تجزیه و پخش کند ؛ ببیند باید براى صد سال فرضى چه مقدار تهیه کند ، و 

ان * آخر ندارد ـ چه اندازه تهیه کند ، آن گاه ببیند که در آن عالم با چه حسرتها و ندامتها مواجه مى شود و العصر  
  ) 679. (االنسان لفى خسر

؛ به خدا قسم که انسان خسارتش به قدرى است که اگر اطالع بر آن حقیقتا پیدا کند ، آرام و قرار نخواهـد گرفـت                          
تمام سرمایه هاى سعادت خود را از دست داده سهل است ، در راه تحصیل شقاوت خرج نموده و با عرق جبـین و                        

براى احتیاج چند ساله به زندگانى دنیا ، تمام اوقات خود را که بایـد  . کد یمین براى خود ، جهنم و آتش تهیه کرده     
به جائى پیدا کرده کـه پـس از چنـد روزى از دسـت               صرف تحصیل زندگانى ابدى کند ، از دست داده و دلبستگى            
  .خواهد داد ، و به بجز حسرت و ندامت چیزى عایدش نشود

  خلیل آسا در علم الیقین زن   
   نداى ال احب االفلین زن  

انسان اگر قدرى در حال اولیاء ـ علیه السالم ـ که معلمین عملى بشر هستند ، دقت کند ، در مى یابد خسران خـود    
  .را

تو خود ، ما را از این خواب گران برانگیز ، و . ما در خوابیم و عمر خود را از دست در راههاى بیهوده دادیم          ! خدایا
چشم ما را به راه راست بینا کن ، و دل ما را از این دارالغرور منسلخ کن ، و ما را از غیر خـودت کـور کـن ، و بـه                                  

  . عظیم جمال جمیل خود دل ما را روشنى ده انک ذو فضل
  

  :در بیان تحصیل ملکه حلم است : فصل ششم 
باید دانست که انسان مادامى که در این دنیا است ، به واسطه آن که در تحت تغیرات و تصرفات واقع است ، تبدیل                        

فالن خلق ، فطرى و جبلى است و قابـل تغییـر نیـست              : و اینکه مى گویند     . هر ملکه اى به ملکه اى مى تواند بکند        
  .کالمى است بى اساس و پایه علم ندارد) 680(
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، و وجدانى نیز هست ، شاهد بزرگش آن است که در            ) 681(و این مطلب ، عالوه بر آن که برهانى است در فلسفه             
شریعت مطهره ، تمام اخالق فاسده مورد نهى واقع شده است و براى عالج آنها دستور داده شـده ، و تمـام اخـالق         

پس انسان مادامى که حیات دنیاوى را از دسـت          .  براى تحصیل آنها نیز دستور رسیده است         حسنه مورد امر است و    
نداده ، باید قدر آن را بداند و در تحصیل ملکات فاضله که اساس سعادت بر آنها نهاده شده ، باید کوشـش کنـد و                           

 جنود عقـل و رحمـان اسـت ،    با هر ریاضتى است ، پس از قلع ملکات خبیثه از نفس ، در تحصیل مقابالت آنها که   
و نباید به نداشتن اخالق فاسده فقط ، قانع شود؛ زیرا قلـع مـاده فـساد                 . باید جان فشانى کند و خوددار از آن نباشد        

  .مقدمه براى اصالح و تکمیل نفس است 
 و آنچه بیشتر مورد نظر است حصول کماالت روحانیه است که مایـه سـعادت انـسانى اسـت و مقدمـه کمـال تـام                         

و مثل تخلیه نفس از ملکات خبیثـه ، مثـل تقـوى         . توحیدى است ؛ چنانچه تقوى ، خود نیز منظور استقاللى نیست            
است اگر مرتبه عملى تقوى را ملحوظ داریم همان طور که تقوا براى تنزیـه از تلویـث اسـت و ایـن تنزیـه مقدمـه                           

ه از تقوى است در صورتى که معناى عـام او را  تکمیل عمل است ، همان طور تنزیه از ملکات خبیثه ـ که یک مرتب 
ملحوظ داریم ـ مقدمه کماالت روحانى است که ملکات حسنه فاضله است ؛ چنانچه مرتبه کامله از تقوى ـ که ترک 

و ایـن ،  . غیر حق است ، و تنزیه از شرک به تمام معانى آن است ـ مقدمه حصول توحیـد و اقبـال بـه حـق اسـت       
کنـت کنـزا مخفیـا فاحببـت ان اعـرف ،        :  است ؛ چنانچه در حدیث قدسى به آن اشاره شده            منظور اصلى از خلقت   

  ) 682. (فخلقت الخلق لکى اعرف 
و ما پیشتر ذکر کردیم که تمام اساس شرایع حقه ، بر طبق دو فطرت الهیه است که یکى اصلى استقاللى است و آن                        

، و دیگرى تبعى استظاللى است که آن فطرت تنفر از  فطرت عشق به کمال مطلق است که اساس خدا خواهى است            
و تمام احکام شرایع ، چه احکام قالبى و چه احکـام  . نقص است که اساس تنه و تقوى است به معنى عام شامل آن     

  ) 683. (قلبى بر این دو اصل محکم الهى بنا نهاده شده است 
  .اکنون بر گردیم بر سر مقصود که راه تحصیل ملکه حلم است 

باید دانست که به واسطه شدت اتصالى که مابین ملک بدن و روح است چنانچه در فلسفه اعال ثابت است که نفس                      
داراى نشئات غیب و شهادت است ، و آن عالى در عین دنو است و دانى در عین علو است ، و با وحدت تمام قـوا                           

 اگـر کـسى در    پس . نویه در ملک بدن سرایت مى کندبنابراین ، تمام آثار ظاهریه در روح ، و آثار مع) 684(است ـ  
حرکات و سکنات مواظبت کند که با سکونت و آرامش رفتار کند ، و در اعمال صوریه مانند اشخاص حلـیم رفتـار                       
کند ، کم کم این نقشه ظاهر به روح سرایت کند و روح از آن متاثر شود ، و نیز اگر مدتى کظم غیظ کند و حلـم را                             

و اگـر مـدتى     . دد ، ناچار این تحلم به حلم منتهى شود و همین امر تکلفى زورى امر عـادى نفـس شـود                    به خود ببن  
انسان ، خود را به این امر وادار کند و مواظبت کامل از خود کند و مراقبت صحیح نماید ، نتیجه مطلوبه البته حاصل               

  .ور است و در آثار شریفه اهل بیت وحى ـ علیه السالم ـ این عالج مذک. شود
  : در وسایل ، نهج البالغه نقل کند که موالى متقیان ـ علیه السالم ـ فرمود 

اگر نمى باشى حلیم ، پس حلم را به خود ببند؛ زیرا که کم است که کسى خود را شبیه به قـومى کنـد مگـر آن کـه                              
  ) 685(امید است از آنان شود 

  ) 686. (حلم کن اگر حلیم نیستى ، ت: و از حضرت صادق روایت است که 
  

  :در ذکر فضایل حلم از طریق منقول : فصل هفتم 
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اما فضایل حل به حسب عقل ، معلوم و ثابت است ، و آثار شریفه مترتبه بر آن بر کسى که صاحب عقل سلیم است       
 ؛  و کفایت کند در فضل آن ، آن که خداى تعالى در قرآن شریف ، خود را به حلم معرفـى فرمـوده                      . پوشیده نیست   

و کـان اهللا    :  فرمایـد    51و در سـوره احـزاب آیـه         ) 687(انه کان حلیما غفورا     :  فرماید   44در سوره بنى اسرائیل آیه      
و این ، دلیل بر آن است که حلم از اوصاف کمالیه اى اسـت کـه از کمـاالت مطلقـه اسـت ، و                          ) 688(علیما حلیما   

فه مقرر است که اوصـاف حـق آن اسـت کـه از کمـاالت                موجود بما انه موجود به آن متصف شود؛ زیرا که در فلس           
مطلقه باشد و از صفات موجود بما انه موجود باشد ، و در اتصاف وجود به آن ، تخصص استعداد ریاضى و طبیعى                       

  ) 689. (در کار نباشد
 عزلـى  و تمام اوصاف کمالیه از جنود رحمان است ؛ زیرا که جنود حق و رحمان ظل او است ، و ظل شى ء مباینت     

با او ندارد ، و تباین وصفى ـ که تفاوت به کمال و نقص است ـ دارد که در قرآن شریفه از این معنى دقیق عرفـانى    
  .و حقیقت ثابت برهانى ، به آیه و نشانه تعبیر شده است 

رمـوده  و نیز خداى تعالى حضرت ابراهیم خلیل الرحمن را ـ که از اعاظم کمل دار وجود دارد ـ توصیف به حلـم ف   
و حضرت اسماعیل ذبیح اهللا را نیز به حلم ) 690(ان ابراهیم لحلیم اواه منیب :  فرماید 75است ؛ در سوره هود ، آیه 

و از میانه تمـام     . بشارت دادیم او را به پسر بردبار      : توصیف فرموده ؛ در سوره صافات ، حضرت ابراهیم مى فرماید            
 ، و این از غایت عنایت ابراهیم خلیل به این صفت کمال بوده اسـت ،                 اوصاف کمال ، این صفت را انتخاب فرموده       

  .د0و در هر صورت برجستگى این ملکه شریفه را ثابت مى کن . و یا عنایت حق تعالى یا هر دو
در کافى شریف ، سند به حضرت باقر العلوم ـ سـالم اهللا   . و در روایات شریفه از این خلق شریف مدح شایان شده 

  ) 691. (همانا خدا دوست مى دارد با حیاء حلیم را: ى رساند که گفت علیه ـ م
همانا خدا دوست مى دارد با حیاء حلیم عفیف بسیار بـا عفـت را   : رسول خدا گفت : و در روایت دیگر مى فرماید    

ا هیچ چیـز    ، و پیش اهل محبت و معرفت ، این مدح ، باالترین مدحها است ؛ زیرا که نزد آنان محبت الهى ب                     ) 692(
  :و از شیخ بهائى ـ رحمه اهللا ـ منقول است که گفته . مقایسه نشود و هیچ چیز موازنه با آن نکند

 اسـت     خداوند کسى را دوست دارد ، از لقاء خود محروم نکند و او را به وصال خود برساند و این خاصـیت بـس                         
  .براى خلق شریف براى کسانى که اهل معرفت و دل بیدارند

ایل ، از شیخ صدوق ـ رحمه اهللا ـ به سند خود منقول است ، از حضرت صادق از پدرانش کـه پیغمبـر در     و در وس
آیا خبر بدهم به شماها به شـبیه تـرین شـما بـه مـن در      ! یا على : جمله وصیتى که به امیرالمؤمنین مى کرد ، فرمود   

بزرگترین شما در حلم ، و نیکوکارترین شما بـه          نیکوترین شما در خلق و      : فرمود  ! بلى یا رسول اهللا     : خلق ؟ گفت    
  ) 693. (خویشاوندانش و با انصاف ترین شما در باره خودش 

و از خصال شیخ صدوق به سندش از حضرت صادق ـ از پدرش از جدش ، از على بن ابى طالب رواست است که  
  ) 694(مع شود هیچ چیزى با چیزى جمع نشده فاضلتر از حلم که با علم ج: رسول خدا فرمود 

  ) 695. (و در این باب ، روایات بسیار در در کتب معتبره است که باید به خود آنها رجوع شود
باید دانست که چون از فصل سوم مقصد بیستم فطرى بودن حلم و از جنود عقل و رحمان بـودن آن ، و بـرخالف                         

، ما در این جـا فـصلى جداگانـه بـراى آن             فطرت مخموره بودن سفه و از جنود ابلیس و جهل بودن آن معلوم شود               
  .منعقد نکردیم 

  
  در صمت ، و ضد آن که هذر است : مقصد بیست و یکم 
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  :در بیان فوائد صمت است : فصل اول 
، لکن در این جا مقصود سکوت مطلق نیست ؛ زیـرا کـه سـکوت مطلـق از                   ) 696(صمت عبارت از سکوت است      

 بلکه کالم در موقع خود افضل از سکوت است ؛ زیرا که به کـالم ، نـشر     جنود عقل نیست و افضل از کالم نیست ،        
معارف و حقایق دینیه و بسط معالم و آداب شریعت شود ، و خداى تعالى متصف بـه تکلـم اسـت ، و از اوصـاف                           

 ـ را ،  از این جهت ، در مقابل صمت در این روایت تکلم را قرار نداده ، بلکه هذر ـ فتحتین . جمیله او متکلم است 
  ) 697. (که عبارت از هذیان است و تکلم به چیزهاى بى معنى الطئل است ، قرار داده 

پس ، آنچه از جنود عقل است ، و در شرع و عقل مورد تحسین است ، سکوت از هذیان و هذر است و البتـه ایـن                            
زبان را داشتن و این مار سـرکش        سکو و حفظ زبان از لغو و باطل ، از فضایل و کماالت انسانى است ؛ بلکه اختیار                   

را در تحت اختیار در آوردن از بزرگترین هنرمندى ها است که کمتر کسى مى تواند به آن موفق شود ، و اگر کـسى               
داراى چنین قدرتى شد ، از آفات و خطرات بسیارى محفوظ ماند؛ زیرا که زبـان داراى آفـات و خطـرات بـسیارى                        

  و شاید از آن هم بیشتر باشد) 698(فت ذکر کردند است ؛ بعضى براى آن قریب بیست آ
بالجمله ، کالم با آن که از کماالت وجود است ، و تکلم منشا کماالت بسیارى است ـ کـه بـدون آن بـاب معـارف      

... #الـرحمن   : مسدود مى شد ، و خداى تعالى در قران کریم مدح شایان از آن فرموده در سوره رحمن که فرمایـد                      
؛ تعلیم بیان را در این آیه ، مقدم بر تمام نعمتهـا داشـته در مقـام امتنـان بـر نـوع        ) 699(علمه البیان   * خلق االنسان   

انسانى ـ با این وصف چون اطمینان از سالمت آفات آن نمى شود پیـدا کـرد ، و در تحـت اختیـار آوردن زبـان از       
  .مشکل ترین امور است ، سکوت و صمت بر آن ترجیح دارد

. ؛ چنانچه خلوت را نیز اهمیت مى دادند براى همین نکته ) 700( سکوت را بر خود حتم مى داشتند      و اهل ریاضت  
با آن که در معاشرات با اهل معرفت و دانشمندان و اهل حال و ریاضت ، فوائد بیشمار و عوائد بسیار اسـت ، و در                          

 افضل طاعات و قربـات اسـت ـ نوعـا بـا      اعتزال ، حرمان از معارف و علوم بسیار است ، و خدمت به خلق ـ که از 
معاشرات و آمیزش دست دهد؛ لکن چون آفات معاشرت بسیار است و انسان نمى تواند نوعا خـود را زا آن حفـظ                       

  ) 701. (کند ، مشایخ اهل ریاضت اعتزال را ترجیح دهند بر عشرت 
 دارد باید معاشرت با دانـشمندان و فـضال   در اوائل امر که اشتغال به تعلم و استفاده) 702(و حق آن است که انسان       

و در بدایات سیر و سلوک و اواسـطى و اوائـل            . کند ، ولى با شرایط عشرت و مطالعه در احوال و اخالق معاشرین              
  .نهایات نیز از خدمت مشایخ و بزرگان اهل حال باید استفادت کند ، پس ناچار به عشرت است 

اگر در این اوقات ،     . ه حال خود پردازد ، و اشتغال به حق و ذکر حق پیدا کند             و چون به نهایات رسید ، باید مدتى ب        
و چون حال طمانینـه و  . خلوت با حق با عشرت جمع نشود ، باید اعتزال کند تا کمال الیق از اعال بر او افاضه شود       
 ارشـاد خلـق و تعلـیم و         استقرار و استقامت در خود ید ، و از حاالت نفسانیه و وساوس ابلیسیه مطمئن شد ، براى                 

تربیت بندگان خدا و خدمت به نوع به آمیزش و خلطه پردازد ، و خود را مهیا و آماده کند که تا مى تواند از خدمت        
  .به بندگان خدا باز ننشیند

و همین طور این دستور کلى است براى صمت و سکوت و تکلم و ارشاد ، که در اوائل امر که خود متعلم اسـت ،                          
و چـون کامـل   .  بحث و درس و تعلم اشتغال پیدا کند ، و فقط از کلمات و اقوال لغو و باطل خوددارى کنـد       باید به 

شد ، به تفکر و تدبر اشتغال پیدا کند ، و زبان از کالم به غیر ذکر خدا و آنچه مربوط به اوست بر بندد تـا افاضـات                             
از گفتار و اقوال خود مطمئن شد ، به سخن آیـد و  و چون وجود او حقانى شد ، و . ملکوتى بر قلب او سرشار شود  

به تربیت و تعلیم و دستگیرى مردمان برخیزد ، و لحظه اى از خدمت آنان ننشیند تا خداى تعالى از او راضى شود ،                        
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و در شمار بندگان مربى او را قرار دهد و خلعت معلمى و مرشدى را به قامت او راست کند و اگـر نقـصى در ایـن     
  .ته باشد ، به واسطه این خدمت ، خداوند تعالى جبران کندمیان داش

  
  :در بیان زیانهاى هذر و هذیان و اشتغال به کالم باطل و لغو ، و سخنان بیهوده و بى فائده : فصل دوم 

مکرر ذکر شد که رابطه بین روح و باطن ملکوتى با ظاهر و قواى ملکى نفس ، به قدرى است که هر یک از ظاهر و      
  .، متاثر از آثار دیگر شود ، و کمال و نقص و صحت و فساد هر یک سریان به دیگرى نمایدباطن 

چنانچه روح سالم کامل ، سالمت و کمال خود را از روزنه هاى قواى ملکى نمایش دهد مانند کوزه کـه آب صـاف       
و ) . 703(لـى شـاکلته     گواراى خود را از منافذ خود که روابط بین ظاهر و باطن است بیرون دهد قل کـل یعمـل ع                    

همین طور روح علیل ناقص ـ که تیره بختى و پریشان روزگارى بر چهره او چیره شده و در تحت تصرف شیطان ،  
سعادت و کمال فطرى را از دست داده و به انواع احتجابات محتجب شده ـ از منافذ قواى خود ، که روابط ملکوت  

در مقابل صبغۀ اهللا است بیرون دهد ، و ظاهر قواى ملکیه را به شکل و ملک است رنگ خود را که صبغۀ الشیطان و  
و شاکله خود در آورد ، چون کوزه که آب تلخ و شور و ناگوار را از باطن خود بـه توسـط منافـذ ـ کـه روابطنـد ـ        

  .ظاهر کند
 ، و نگذارد کـسى      و نادر اتفاق افتد که نفس قوه ماسکه روحانیش قوى باشد ، و بنیه خوددارى روحش شدید باشد                 

این خوددارى و حفظ ، چون قسرى و بر خالف طبیعت اسـت ، ناچـار روزى منقطـع                   . بر اسرار روحش مطلع شود    
شود ، یا در دنیا در اوقاتى که نفس از حال طبیعى بیرون رود؛ یا به شدت غضب ـ و آن بیشتر اتفاق افتد ، و یـا بـه    

  .غلبه شهوت ـ و این کمتر ماسکه را خراب کند
و اگر در دنیا به واسطه اتفاق یا شدت قوت ماسکه ، اخالق روحى را بروز ندهد ، در آخرت ـ که روز بروز حقایق  
و کشف سرایر است ـ قدرت نفس بر ماسکه که قسرى بود ، غلبه کند ، و ناچار آنچه در باطن است ظاهر ، و آنچه  

بـود ، بلکـه علیـت و معلولیـت و بـودن اراده روح      در سر است علن شود ، نه به طریق رشح و سرایت که در دنیـا            
  ) 705. (؛ یوم تبلى السرائر) 704(احدى التعلق یوم یکشف عن ساق 

آن جا تمام رو حیات ظاهر شـود و تمـام سـرایر علنـى               . دیگر در آنجا خوددارى و امساک از اظهار ، ممکن نیست            
شـکار گـردد و صـور و اشـکال ملکـوتى بـراى انـواع           هم خوبیها ظاهر و هویدا شود ، و هم بـدیها پیـدا و آ              . گردد

ملکوتیین صورت گیرد ، و تناسخ ملکوتى که در دنیا واقع شده بود و طبیعت از آن تعصى مى کرد ، در آنجا واقعش 
  .ظاهر شود

  .تا اینجا که مذکور شد راجع به احکام سرایت باطن و سره ، به ظاهر و علن بود
 روح و قواى ظاهره ، اعمال و اطوار ظاهره ، در روح آثار بسیار روشـن بـه ودیعـه                     و نیز به واسطه همین رابطه بین      

و به واسطه اعمال خوب و بد و زشت و زیبا ، ملکات حسنه و فاضله و ملکات سیئه و خبیثـه پیـدا شـود ، و                            . نهد
 بـراى حـصول    و نکته و سر تکرار اذکار و اعمـال صـالحه ، یکـى             (تشکیل باطن و زمینه نسخ ملکوتى حاصل شود         

  ).ملکات فاضله است در روح و ملکوت که با تکرار عمل و ذکر و فکر حاصل شود
و چون اعمال قبیحه و سیئه شدید التاثیر در نفس است ـ به واسطه آن که نوعا مطـابق لـذت و شـهوت اسـت و از      

شده ، و ترک جمیع افـراد  روى حضور قلب و توجه نفس به جا مى آید ـ ، در شرایع الهیه از آنها شدیدا جلوگیرى  
لکن در اعمال حسنه و حسنات اذکار و اعمال ، نوعا به اتیان یک فرد یا چند فرد قانع نـشده                   . طبیعت را خواسته اند   

و چـون مخـالف شـهوات و لـذات          . و تکرار آن را خواسته اند؛ چون تاثیر آنها در روح خیلى بطى ء و کـم اسـت                    
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پـس آثـار   .  و ادبار نفس بجا آید ، و حضور قلب و اقبال روح در آنها نیست         نفسانى است ، نوعا از روى بى رغبتى       
و براى اثر بخـشیدن آنهـا در روح   . آنها بسیار کم شود در روح و باطن ، و ملکوت نفس از آنها خیلى کم متاثر شود           

  ) 706. (آداب و شرایطى مقرر شده که ما بعضى از آنها را در کتاب آداب الصالۀ شرح دادیم 
  .تا اینجا که شرح داده شد ، از وجهه عمومى افعال حسنه و سیئه و بد و خوب و آثار آنها بود

و اما در خصوص سخنان لغو بیهوده و کلمات زشت ناشایسته نیز باید دانست که آنهـا بـسیار مـضر بـه حـال روح                     
، و جالفـت و کـدورت و   است ، و نفس را از صفا و صالح و سالمت و وقار و طمانینه و سکونت ساقط مى کنـد                   

قساوت و غفلت و ادبار آورد ، و ذکر خدا را از نظر بیندازد ، و حالوت عبادت و ذکر اهللا را از ذائقه روح ببـرد ، و                             
ایمان را ضعیف و ناچیز کند ، و دل را بمیراند ، و لغزش و خطا از آن زیـاد شـود ، و پـشیمانى بـسیار بـار آورد و                                

بین مردم ایجاد کند ، و مردم را به انسان بدبین کند ، و او را از نظر آنان بینـدازد ، و                       کدورت بین دوستان و دشمنى      
و اینها در صـورتى اسـت کـه بـر           . اطمینان و وثوق از او ساقط شود ، و او را در نظر مردم بى مقدار و بى وزن کند                   

  .کالم او مترتب نشود معصیتهاى گوناگون لسانى 
سان که به لغو و باطل اشتغال پیدا کرد و زبان را در تحت میزان صـحیح در نیـاورد ، از                      و خیلى کم اتفاق افتد که ان      

از این جهت ، دربـاره سـکوت و صـمت           . معاصى و گناهان محفوظ ماند و به همان لغو و بیهوده تا آخر به سر برد               
  .سفارش بسیار شده است 

  
  :در ذکر فضایل صمت و عیوب هذر از طریق نقل : فصل سوم 

  :ار شریفه در این باب بقدرى زیاد است که در این مختصر نگنجد ، و ما به ذکر چند حدیث قناعت مى کنیم اخب
ـ رحمه اهللا ـ سند به ابوذر رساند که پیغمبر خدا ـ صلى اهللا علیه و آله و   ) 707(در وسائل ، از مجالس شیخ طوسى 

ب بهتر است از سکوت ، و سکوت بهتر است از گفتـار  گفتار خو! اى ابوذر: سلم ـ در جمله وصیتهاى به او فرمود  
کفایـت  ! اى اباذر . واگذار کالم زیادى راه ؛ و بس است تو را از سخن ، آنچه تو را به حاجتت برساند                  ! اى اباذر . شر

از زبـان ، اسـتحقاق   ) بیـشتر (همانا هـیچ چیـز   ! اى اباذر. مى کند در دروغ گوئى مرد ، این که هر چه شنید نقل کند          
خداوند نزد زبان هر گوینده ایست پس از خدا باید بترسد انسان ، و بایـد بدانـد چـه             ! اى اباذر . ندان طوالنى ندارد  ز

  ) 708. (مى گوید
خیر نیست در سکوت از کلمات حکمت آمیز ، چنانچـه           : و از حضرت امیرالمؤمنین در نهج البالغه منقول است که           

  ) 709. (خیر نیست در سخنان از روى جهالت 
  

و . و کسى که خطائش زیاد شد ، حیـائش کـم مـى شـود    . کسى که کالمش زیاد شد ، خطائش زیاد شود: و فرموده  
و کسى که قلبش مـرد ،  . و کسى که ورعش کم شد ، قلبش مى میرد. کسى که حیائش کم شد ، ورعش کم مى شود    

  ) 710. (داخل آتش مى شود
  ) 711. ( درنده است اگر بازدارى او را مى دردزبان ، سبع: و هم از آن حضرت منقول است که 

  ) 712. (وقتى که عقل کامل شود کالم کم شود: و فرمود 
خلق نکرده خداوند ـ عز و جل ـ چیزى را نیکـوتر    : و در وصایاى آن جناب به فرزندش محمد بن حنیفه است که 

بـدان  . وها ، و به واسطه کالم سیاه شود روها        به واسطه کالم سفید شود ر     . از کالم ، و نه چیزى را زشت تر از کالم            
 حفـظ و مـستور کـن          پـس   . که کالم در بند تو است تا سخن نگفتى ؛ و چون تکلم کردى ، تو در بند او مى روى                      
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همانا زبان ، سگ عقور است ؛ اگر او را رهـا کنـى ، زخـم    . زبان خود را ، چنانچه حفظ مى کنى طال و پول خود را  
و کسى که لجام خود را رها کند مـى کـشاند او را بـه سـوى هـر                    ! که سلب نعمت کند   ) اى(لمه  چه بسا ک  . مى زند 

  ) 713. (پس ، از آن خالصى ندارد در روزگار مگر با غضب خدا و مالمت مردم . کراهت و فضیحتى 
  ) 714. (کسى که حفظ کند زبان خود را ، ستر کند خدا عورت او را: و نیز از آن حضرت منقول است که 

زیاد سخن نگوئید به غیر ذکر خدا ، زیرا کـه کـالم   : و از رسول خدا ـ صلى اللّه علیه و آله ـ منقول است که فرمود   
  ) 715. (همانا دورترین مردم از خدا قلب با قساوت است . به غیر ذکر خدا قساوت قلب مى آورد

ر سؤال شد از کالم و سکوت که کدامیک         آن بزرگوا : منقول است از حضرت سجاد که       ) 716(و از احتجاج طبرسى     
. از براى هر یک از آنها آفاتى است ، وقتى سالم باشند از آفات ، کالم افضل است از سکوت                    : افضل است ؟ فرمود     

همانا خداى ـ عز و جل ـ نفرستاد انبیا و اوصیاء را به سکوت ، بلکه بعـث    : چگونه چنین است ؟ گفت : گفته شد 
م ؛ و استحقاق بهشت حاصل نشود به سکوت ، و والیت اهللا مستوجب نـشود بـه سـکوت ، و از                       کرد آنها را به کال    

آتش محفوظى حاصل نشود به سکوت ، و اجتناب از سخط خدا حاصل نشود به سکوت ، تمام اینها با کالم حاصل   
  ) 717. (شود

 جنـود عقـل و الزمـه فطـرت      در بیان آنکه صمت به آن معنى که مقصود در ایـن حـدیث اسـت ، از                 : فصل چهارم   
  :مخموره است ؛ و هذر و هذیان از جنود جهل و ابلیس و از فطریات محجوبه است 

یکى اصلى است و آن فطـرت عـشق         : ، انسان داراى دو فطرت است که        ) 718(چنان که در این اوراق مذکور افتاد        
فطرت تنفر از نقص است و آن غیر حـق  و دیگر تبعى ، و آن . به کمال مطلق است که آن حق ـ جل و عال ـ است   

. و آنچه او را اعانت کند در این دو مقصد ، از لوازم فطرت و از تبعات آن اسـت                     . است به جنبه سوائیت و غیریت       
پس چون سکوت از باطل و لغو و خوددارى از هذیان و هذر اعانت کند او را بر تفکر و اشتغال به باطن ، و معـین                           

نزیه او کدورات ، و او را به مبدا کمال ـ که مورد عشق فطرت اسـت ـ نزدیـک کنـد ، و خـار      او شود در تصفیه و ت
  .طریق را از میان بردارد ، از این جهت صمت از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل و رحمان است 

دیک کند ، مورد تنفر و هذیان و هذر و لغو و باطل که انسان را از کمال مطلق دور کند ، و به طبیعت و احکام آن نز    
و چون نفس از فطرت اصلیه خود محتجـب شـود ، و بـه               . فطرت است ، و واسطه احتجاب آن از مبدا کمال است            

طبیعت و آمال آن پیوسته گردد ، در این حال احتجاب ، حب کاذب پیدا کند به لغو و باطل ، چون اشتهاء کاذبى که                         
اب بیرون آید مى فهمد که آنچه مورد عالقه طبیعیه در این حال بوده              و چون از احتج   . مریض به طعام مضر پیدا کند     

  .، مورد تنفر فطرت است ، و آنچه را از ذکر و فکر و صمت و خلوت ، مورد تنفر بوده ، محبوب فطرت است 
  

  در استسالم است ، و ضد آن استکبار است : مقصد بیست و دوم 
  : مقصود از استسالم و استکبار : فصل اول 

و اسـتکبار تمـرد و نافرمـانى        ) . 719(ستسالم اظهار طاعت نمودن و انقیاد و اطاعت کردن از حق و حقیقت است               ا
  .نمودن و سرکشى و کبریا کردن است 

و باید دانست که قلب انسانى چون سالمت از آفات و عیوب باشد ، حق را به فطرت سالمه خود دریابد ، و پس از                         
پس ، از قلـب سـالم       . لیم شود ، و چون تسلیم شد ، در اعمال صوریه قالبیه انقیاد کند             دریافت کردن آن براى آن تس     

  .تسلیم حاصل شود ، و از تسلیم قلبى انقیاد صورى حاصل شود ، و این استسالم است 
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و آن . چنانچه قلب اگر معیوب باشد و آفت خودبینى و خودخواهى در آن متمکن شـود ، کبـر در آن حاصـل شـود          
و اگـر بـر طبـق ایـن حالـت       . ت نفسانیه که حالت بزرگ دیدن خود و باالتر دیدن خود از دیگران اسـت                حالتى اس 

و اگر از روى ایـن کبریـاء نفـسانى     . تکبر کرد : نفسانیه رفتار کند و در ظاهر بزرگى فرو شد بر بندگان خدا ، گویند               
نى و سرکـشى حاصـل از کبـر اسـت ، و آن در               پس استکبار نافرما  . استکبار نمود : نافرمانى و سرکشى کند ، گویند       

پس ، نه هـر انقیـادى استـسالم اسـت و نـه هـر                . مقابل استسالم است که انقیاد صورى از روى تسلیم باطنى است            
  .نافرمانى و سرکشى استکبار است 

  
  :در بیان آنکه استسالم از جنود عقل و استکبار از جنود جهل است : فصل دوم 

لوم توان کرد که استسالم از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل است ، و اسـتکبار از لـوازم                     از بیان فصل سابق مع    
فطرت محجوبه و از جنود جهل است ، زیرا که انسان چون به فطرت اصلیه خود ـ که فطـرت سـالمه اسـت ، و از     

ب و کدورت روحیه براى مواهب الهیه است در اصل خمیره خلقت ـ باقى باشد ، و آفات و عیوب نفسانیه و احتجا 
پس بالفطره ، در مقابل آن . او دست نداده باشد ، به همان فطرت سلیمه حق را دریابد ، و نیز محبت به حق پیدا کند 

  .و چون تسلیم شود ، ناچار استسالم براى او رخ دهد. خاضع شود و تسلیم آن شود
 المؤمنون هینون لینون ، ان قیدوا انقـادوا؛ و ان انیخـوا   :و در حدیث است که پیغمبر ـ صلى اللّه علیه و آله ـ فرمود   

  ) 720(استناخوا 
هین و لین بودن ، و انقیاد و استناخه در مقابل حق نمودن از صفات مؤمنین است ، بلکه چه بـسا کـه اگـر بـه آنهـا                              

قابـل خدعـه ، انخـداع    ، حتى در م ) 721(المؤمن اذا خدعته انخدع     : تحمیلى شود ، باز منقاد شوند ، چنانچه گویند          
  .کند

و چون فطرت محتجب شود و خودبین . چون فطرت انسانى قبول حق کند ، استسالم براى او حاصل شود: بالجمله 
و خودخواه شود و در تحت تاثیر عوامل طبیعت واقع شود ، از حق و حقیقت گریزان شود ، و صـالبت و قـساوت                         

پس معلـوم شـد کـه استـسالم از جنـود عقـل و       .  از حق سرکشى نمایددر آن پیدا شود ، و در نتیجه استکبار کند و      
  .رحمان است ، و الزمه فطرت مخموره است ، و استکبار از جنود جهل و شیطان و از لوازم فطرت محجوبه است 

  
  در تسلیم و ضد آن است که شک است : مقصد بیست و سوم 

  :مقصود از تسلیم و شک : فصل اول 
شد که تسلیم عبارت از انقیاد باطنى و اعتقاد و گرویدن قلبـى اسـت در مقابـل حـق پـس از                       در مقصد سابق معلوم     

  .و چون قلب سالم باشد ، پیش حق تسلیم شود. سالمت نفس عیوب و خالى بودن آن از ملکات خبیثه 
س و  و قبول ننمودن حق و عدم تسلیم پیش آن از احتجاب نف           . و در مقابل آن شک و خاضع نشدن است پیش حق            

  .عیوب باطنى و مرض قلبى است 
اینکه در مقابل تسلیم ، شک را قرار داده نه جحود و انکار را ، براى آن اسـت کـه شـان       : و بعض محققین گوید که      

عقل حکم قطعى است در تمام امور ، و شان نفوس و همانیه حکم قطعى نیست در تمام اشیاء بلکه شان آنها شـک                        
  ) 722. (یم ، تصدیق در تمام اشیاء است ، مقابل باید شک را قرار داداست فقط و چون مراد از تسل

و این کالم ، خالى از مناقشه نیست ؛ زیرا نفوس وهمانیه در تمام اشیاء شک نمى کنند ، بلکه گـاهى هـم جـزم بـر                            
  .خالف پیدا مى کنند ، و گاهى هم انکار و جحود مى کنند و تکذیب و رد مى نمایند
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و . سلیم حق نشدن ، چون نوعا مالزم با شک است ، از این جهت در مقابل قرار داده شده است             و ممکن است که ت    
: و مقصود از خالف یقـین ،        ) . 723(شاید مراد از شک ، خالف یقین باشد؛ چنانچه ائمه لغت بر آن تصریح کردند                

  .اعم از شک متعارف باشد که حالت تردید است 
  

  :م در بیان فوائد تسلی: فصل دوم 
و کـسى کـه     . تسلیم یکى از صفات نیکوى مؤمنین است که به واسطه آن طى مقامات معنویه و معـرف الهیـه شـود                    

تسلیم پیش حق و اولیاء خدا شود ، و در مقابل آنها چون و چرا نکند ، و با قدم آنهـا سـیر ملکـوتى کنـد ، زود بـه                  
 از حکماء نزدیکتر به مقصد و مقصود هستند؛ زیرا          از این جهت ، بعضى از عرفاء گویند که مؤمنین         . مقصد مى رسد  

و البته آن که تسلیم . که آنها قدم را جاى پاى پیامبران مى گذارند و حکماء مى خواهند با فکر و عقل خود سیر کنند          
. راهنمائى الهى شد از راه مستقیم ـ که اقرب طرق است ـ به مقصود مى رسد ، و هیچ خطـرى از بـراى او نیـست      

  .ن که با قدم خود سیر کند چه بسا در هالکت افتد و راه را گم کندلکن آ
چون طبیبى کامل یافت ، در نسخه هاى او اگر چون و چـرا کنـد و   . انسان باید کوشش کند تا طبیب حاذق پیدا کند    

  .تسلیم او نشود و با عقل خود بخواهد خود را عالج کند ، چه بسا که به هالکت رسد
و چون هادى پیدا کرد ، باید تسلیم او شود ، و در . ید انسان کوشش کند تا هادى طریق پیدا کند در سیر ملکوتى ، با    

  .سیر و سلوک دنبال او رود ، و قدم را جاى قدم او گذارد
را هادى طریق یافتیم و او را واصل به تمام معارف مى دانـیم بایـد          ) صلى اهللا علیه و آله و سلم      (و ما چون نبى اکرم      

  .لکوتى تبعیت او کنیم بى چون و چرادر سیر م
و اگر بخواهیم فلسفه احکام را با عقل ناقص خود دریابیم ، از جاده مستقیم منحرف مى شویم و به هالکت دائم مى        
رسیم ؛ مانند مریضى که بخواهد از سر نسخه طبیب آگاه شود ، و پس از آن دارو را بخورد ، ناچار چنـین مریـضى                          

  . تا آمده است از سر نسخه آگاهى پیدا کند ، وقت عالج گذشته ، خود را به هالکت کشانده .روى سالمت نمى بیند
ما مریضان و گمراهان ، باید نسخه هاى سیر ملکوتى و امراض قلبیه خـود را از راهنمایـان طریـق هـدایت و اطبـاء          

عیفه خود ، آنها عمل کنـیم تـا بـه       کار بستن افکار ناقصه و آراء ض      ) به(نفوس و پزشکان ارواح دریافت کنیم ، و بى          
مقصد که رسیدن به سرایر توحید است ـ برسیم ؛ بلکه همین تسلیم در بارگاه قدس الهى یکى از مصلحات امـراض   

  .روحیه است ، و خود نفس را صفائى بسزا دهد ، و نورانیت باطن را روز افزون کند
  :  فرماید 65در قرآن شریف در سوره نساء آیه 

 ال یؤ منون حتى یحکموک فیما شجر بینهم ثم ال یجدوا فى انفسهم حرجا مما قصیت و یـسلموا تـسلیما                      فال و ربک  
)724 (  

طعم ایمان آن گاه در ذائقه روح انسانى حاصل شود که در احکام مقرره الهیه انسان تـسلیم باشـد ، بطـورى کـه در                          
  .از از آن استقبال کندسینه اش نیز تنگى از آن حاصل نشود ، و با روى گشاده و چهره ب

توکـل بـر   : از براى ایمان چهار رکن است : و در حدیث شریف کافى ، از امیرالمؤمنین ـ علیه السالم ـ نقل کند که   
و ) . 725(خدا ، و تفویض امر به سوى خدا ، و رضا به قضاء خدا ، و تسلیم براى امـر خـدا ـ سـبحانه و تعـالى ـ       

  .نه نباشد ، ایمان ندارد ، و از حقیقت ایمان به خدا بهره بردارى نکرده کسى که داراى این ارکان چهارگا
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در بیان آنکه تسلیم از جنود عقل و رحمان است و الزمه فطرت مخمـوره اسـت ، و ضـد آن از جنـود                         : فصل سوم   
  :جهل و الزمه فطرت محجوبه است 

است ؛ زیرا که فطرت مخمور بر خـداخواهى و  باید دانست که انانیت و خودرائى و خودبینى ، بر خالف فطرت اهللا   
  ) 726. (خدابینى است ، و متنفر از غیر خدا و تبعیت غیر او است ـ چنانچه سابقا بیان آن شده است ـ 

و چون فطرت به حالت اصلیه خود باشد ، و محتجب به احتجابات طبیعت نشده باشد ، خودسـرى و خـودرائى در            
 خرج ندهد ، و به واسطه سالمت فطرت تسلیم حق شود ، و مثل قلبش مثل آینـه اى   امور نکند ، و صبغه نفسانیه به      

گردد که جانب نورانى آن به طرف حق باشد که آنچه از عالم غیب وارد بر آن شود بى کم و کاست و بى تـصرف ،             
ت قلبى بـه کمـال   در آن نقش بندد و تسلیم واردات غیبیه چنان شود که خود را به کلى از دست دهد و اگر این حال       

خود رسید و متمکن در باطن شد ، چه بسا که حالت محو مطلق براى او حاصل شود ، و صعق کلى براى او دسـت       
  .دهد

و گاه شود که به واسطه عنایات خاصه رحمانیه ، اگر خداى تعالى او را اهل طلب و محبـت دیـد و بیـرون از قـدم                        
او را به صعق مطلق رساند؛ چنانچه براى موسـى کلـیم رخ داد فلمـا       انانیت و نفسانیت یافت ، با یک جلوه و جذوه           
پس اگر نقائصى هم در میان باشد ، به واسـطه همـین جلـوه        ) . 727(تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسى صعقا          

رحمانى که از روى عنایت خاص الهى حاصل شده از میان برخیزد و این مقام از تـسلیم ، بـاالتر از توکـل و رضـا                           
  .بقضاء اهللا است ، چنانچه واضح است 

پس معلوم شد که تسلیم از فطریات مخموره و از جنود عقل و رحمان است ؛ چنانچه ضد آن ، که شـک اسـت بـه         
معنى عام ـ که شامل جحود و تکذیب و انکار هم شود ـ از جنود جهل و بر خالف فطرت مخمـوره و بـه واسـطه      

و انانیت و خودرائى و خودسرى و خودخواهى که همه آنها بـر خـالف               احتجاب فطرت است به حجابهاى طبیعت       
  .فطرت الهیه است 

  :و در اینجا مناسب است که این اوراق را نورانى کنیم به ذکر یک حدیث از اهل بیت وحى و عصمت 
اال من اتى : زوجل سالته ـ اى عن الصادق علیه السالم ـ عن قول اهللا ع  : فى الکافى ، باسناده عن سفیان بن عیینۀ قال 

و کـل قلـب فیـه شـرک او     : قـال  . القلب السلیم الذى یلقى ربه و لیس فیه احد سواه   : قال  ) 728(اهللا بقلب سلیم ؟     
  ) 729(و انما اراد بالزهد فى الدنیا لیفرغ قلوبهم لالخرۀ . شک ، فهو ساقط

و اعـراض از دنیـا ـ    .  شرک خالص باشدقلب سلیم عبارت از آن قللى است که در آن غیر خدا نباشد ، و از شک و
که مورد سفارش بلیغ اولیاء خدا است ـ براى آن است که قلوب از دنیا فارغ شوند و مهیاى آخرت ـ که به حقیقت   
مقام لقاء اهللا است ـ شوند؛ بلکه تمام شرایع و ادیان و تمـام احکـام و اخـالق و معـامالت و بـدایات و نهایـات و        

و آن مقصد اصلى از همه چیز است ، و تسلیم به حقیقت کامله ، کفیـل                 . حصول لقاء اهللا است     ارتیاضات براى تهیه    
  .همه این معانى تواند بود

و تمام شرک و شکها از آن پیدا شود که روح را انسان تسلیم ولى مطلق که حق تعـالى اسـت ، نکـرده و اگـر روح                             
و تسلیم شدن آنهـا آن  . ره و قواى ملکیه نیز تسلى شوندپس اعضاء ظاه. تسلیم شد ، تمام ممالک وجود تسلیم شود   

است که از خود و انانیت خود حرکت و سکونى نکنند و قبض و بسط آنهـا در تحـت اراده حـق تعـالى باشـد ، و                             
  ) 730. (الى آخره ... نمونه قرب نوافل در او حاصل شود کنت سمعه الذى یسمع به ، و بصره الذى یبصر به 
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یم مطلق ، تزلزل و شک است که از براى آن مراتبى اسـت کـه بعـضى مراتـب آن را شـک جلـى و                           و در مقابل تسل   
پس شک جلى تزلزل در عقایـد ظـاهره جلیـه ، اسـت و خفـى تزلـزل در                    . بعضى را شک خفى و اخفى مى گوئیم         

  .ه است معارف و اسرار توحید و تجرید و تفرید است ، و اخفى حالت تلوین و عدم تمکین در مقامات مذکور
  

  در صبر و ضد آن است که جزع است : مقصد بیست و چهارم 
  :مقصود از صبر و جزع : فصل اول 

محقق عارف خواجه انصارى گوید الصبر حبس       . از براى صبر ، تعاریفى است که ما به ذکر بعضى از آنها اکتفا کنیم                
دارى از شکایات با آنکه در باطن جزع        ؛ یعنى صبر عبارت است از خود      ) 731(النفس على جزع کامن عن الشکوى       

و . پس اظهار نکردن جزع باطنى و شکایت ننمودن از ناگوارها ـ بنابه این تعریف ـ عبـارت از صـبر اسـت      . است 
  ) 732. (قریب به این معنى ، حکیم بزرگوار خواجه طوسى ـ قدس سره ـ تعریف فرموده 

و . نامالیم که بر او وارد مى شود کراهت داشـته باشـد در بـاطن    یکى آن که از آن : پس صبر متقوم به دو امر است     
  .دیگر آن که خوددارى کند از اظهار شکایت و جزع 

و اما شکایت به خدا منافات      . مقصود از شکایت ، شکایت به غیر حق است          : و شیخ عارف عبدالرزاق کاشانى گفته       
بـا  ) . 733(انى مسنى الشیطان بنصب و عذاب     :  که گفت    با مقام صبر ندارد؛ چنانچه ایوب شکایت به خدا کرد آنجا          

  ) 735. (انتهى ) .734(انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب : این وصف ، خداوند درباره او فرماید 
و بباید دانست که صبر ـ به حسب این مرتبه که مذکور شد ـ از مقامات متوسطین است ؛ زیرا مادامى کـه نفـس از     

نب حق تعال کراهت دارد ، و در کمون و بطونش از آنها جزع داشته باشد ، مقام معارف و کمـاالتش                      واردات از جا  
  .ناقص است 

و مقام ارفع از این مقام مرتبه رضاى به قضاء است که در واردات بر نفـس و بلیـات و نگوارهـا خـشنودى کنـد و                            
  .شدخوشوقت باشد ، و از جان دل آنچه از جانب محبوب برسد خریدار با

در چه حالى ؟ جـابر      : در حدیث است که حضرت باقر العلوم در سن کودکى از جابر بن عبداهللا انصارى پرسید که                  
اما ما اهل   : فرمود  . در حالى هستم که مرض را بهتر از صحت مى خواهم ، و فقر را بهتر از غنى مى خواهم                     : گفت  

 اگر مرض را بدهد ، آن را بهتر مى خواهیم ؛ و اگر فقر را                بیت اگر خدا صحت را بدهد ، آن را بهتر مى خواهیم ؛ و             
  ) 736. (بدهد ، آن را بهتر ؛ و اگر غنى دهد آن را بهتر مى خواهیم 

شاید جابر از جهت آن که به خود اطمینان نداشته که در خال صحت و سالمت و غنى و خوشى بتواند قلب خود را 
ا نکند و رکون به این قریه ظالمه ننماید ، از این جهت چنـین گفتـه ؛ ولـى    نگهدارد بطورى که اقبال قلبى به دنیا پید       

  .مقام والیت مقامى است که واردات در تحت سیطره آن واقع مى شود
اگر تمام ملک جهان را به ولى کامل بدهند یا همه چیز را از او بگیرند ، در قلبش اثرى حاصل نشود ، و هیچ یک از      

  .دواردات در او تغییرى نده
این که کمّل اب اولیاء را گاهى به آن موصوف          . صبر به این مرتبه که ذکر شد ، از مقامات متوسطین است             : بالجمله  

، و یـا مقـصود آن   ) 737(نموده اند یا صبر به مقامات عالیه را منظور داشتند ـ چنانچه پس از این اشاره به آن شـود   
  .تضیات طبایع بشریه موجب تاثر و تالم است است که صبر در آالم جسمانیه داشتند که به مق

  
  :در بیان مراتب صبر است : فصل دوم 
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و این جا بعض مراتب آن را کـه مطـابق   ) 738(و آن بسیار است که مراتب کامله آن را در فصل آتیه ذکر مى کنیم ،               
  حدیث نبوى است مذکور مى داریم تا این فصل به منزله شرح آن حدیث باشد

صبر عند المصیبۀ ؛ و صـبر علـى الطاعـۀ ؛ و صـبر عـن                 : الصبر ثالثۀ   : رسول اهللا   : لى امیرالمؤمنین قال    کافى بسنده ا  
فمن صبر على المصیبۀ حتى یردها بحسن عزائها ، کتب اهللا له ثالثمائۀ درجۀ ما بین الدرجۀ الـى الدرجـۀ                     . المعصیۀ  

له ستمائۀ درجۀ ما بین الدرجۀ الى الدرجـۀ کمـا بـین             کما بین لسماء الى االرض ، و من صبر على الطاعۀ ، کتب اهللا               
لسماء الى االرض ، و من صبر على الطاعۀ ، کتب اهللا له تسعمائۀ درجۀ ما بین الدرجۀ الى الدرجـۀ کمـا بـین تخـوم                        
االرض الى العرش ؛ و من صبر على المعصیۀ ، کتب اهللا له تسعمائۀ درجۀ ما بین الدرجه الى الدرجۀ کما بین تخـوم                        

  ) 739(الرض الى منتهى العرش ا
  .از این حدیث شریف سه درجه صبر که مبادى صبرها است و از امهات صبر متوسطین است ، معلوم مى شود

اول ، صبر بر بلیات و مصیبات است که انسان در این گونه واردات خوددارى کند و شـکایت و جـزع پـیش خلـق                          
 اهل معرفت عیب است ؛ زیرا که آن تجلد و تصلب است ، و               نکند ؛ لکن جزع پیش خالق نقص نیست ، بلکه پیش          

  :در مذهب عشق و محبت تجلد عیب بزرگ است ؛ بلکه اظهار عجز و نیازمندى مطلوب است ، چنانچه گفته اند 
  و یحسن اظهار التجلد للعدى   

  )  740( و یقبح اال العجز عند االحبۀ 
  ) 741( نزد اهل معرفت از بزرگترین جنایات است و نیز تجد خودنمائى و اظهار وجود است ، و این

و از براى صبر در مصیبات ، سیصد درجه ثواب است که میان هر درجه تا درجه اى مانند فاصله بین آسمان و زمین              
  .است 

دوم ، صبر در اطاعت است که انسان در فرمانبرى حق تعالى خوددار باشد ، و نفس اماره عنان از دست انسان نگیرد    
  . و افسار گیسختگى نکند،

  :و بطور کلى افسار گسیختگى در دو مقام اتفاق افتد که صبر در یکى از آنها از دیگرى بسیار مشکلتر است 
و صبر در این مرحلـه ، مقاومـت بـا           . مقام اول که صبر در آن آسان است ، افسار گسیختگى در ترک طاعات است                

لهیه است با حدود شرعیه و شرایط و آداب قلبیـه کـه اتیـان بـه ایـن                   نفس و شیطان کردن و اتیان کردن دستورات ا        
شرایط و قیام به این آداب از مشکالت است ، و ما در رساله آداب الصالۀ شمه اى از آداب و شرایط مطلق عبـادات             

  ) 742. (و خصوص نماز را بیان کردیم 
ن عمل و اطاعت است که نفـس خـود نگهـدار            مقام دوم که مشکلتر است صبر در آن ، افسار گسیختگى پس از اتیا             

باشد بطورى که قیام به آداب و شرایط ظاهره و باطنه عمل ، عنان را از دست نگیرد ، و او را مبتال به عجب و کبـر                            
  .و دیگر توابع آن نکند

روى از  چه بسا که شیطان و نفس اماره انسان را سالهائى بس طوالنى دعوت به اعمال صالحه و اخالق حمیده و پیـ                     
شریعت مطهره کنند به امید آنکه او را مبتال به اعجاب و خود پسندى کنند ، و انسان را با همه مـشقتها و ریاضـات                          

پس غرور علمى و عملى و خودخواهى و خودپسندى یکى از مهلکات است که انـسان را بـه شـقاوت                     . ساقط کنند 
  .کشاند

ون طبیب حاذق و پرستار دلسوز ، انسان از خود نگهدارى نکند         و اگر مراقبت و مواظبت به درجه کامله نشود ، و چ           
و به عیوب نفسانى سرکشى ننماید ، همان اعمال عبادیه و افعال صالحه صوریه ، انسان را به هالکت کشاند و مایـه                       
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 و خوددارى و نگهبانى از نفس بطور کافى تزلزل ناپذیر از مـشکلترین امـور اسـت کـه بایـد بـه                    . سقوط انسان شود  
  .خداى تعالى پناه برد و از او طلب دستگیر کرد

و به قدرى مکاید نفس و شیطان گاهى دقیق شود که با هیچ موشکافى نتوان آن دقایق و مکاید را کشف کرد ، مگـر                 
  .با توفیق خدا و دستگیرى او

ایـن  . اسـت   و براى صبر در طاعات ششصد درجه است که میان هر درجه تا درجه اى ، از اعماق زمین تـا عـرش                        
درجه از صبر ، از درجه سابق هم در عدد درجات باالتر است و هم در سعه درجات ؛ زیرا کـه سـعه هـر درجـه از           

  .تخوم ارض تا عرش است 
و از براى صبر در طاعات مقامات دیگرى است که شاید این حدیث متعرض به آنها نباشد ، و آن در صورتى اسـت                 

پس در این صورت ثواب و اجـر صـاحب آن در            . ا به حقایق و سرایر توحید رسد      که دامنه طاعت را وسیعتر کنیم ت      
تحت میزان درجه بندى نیاید ، و سعه درجه و کثرت آن از ساحت قدس او دور باشد ، و اجر او علـى اهللا و بلکـه                            

  ) 743. (خود اهللا باشد؛ چنانچه درباره آنان وارد است که نظر به جنات و نعیم آن نکنند
لیم که در آن غیر خدا نباشد البته در آن جهان هم ـ که نشئه ظهور ملکات و سرائر قلب است ـ در آن غیر   و قلب س

  .خدا نخواهد بود
  در ضمیر ما نمى گنجد به غیر از دوست کس   

  )  744( هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس 
و ادخلـى جنتـى     * فادخلى فى عبادى    * ربک راضیۀ مرضیه    ارجعى الى   * و شاید آیه شریفه یا ایتها النفس المطئنه         

نیز اشاره به مقام این طور اشخاص و کمّل از اولیاء باشد؛ زیرا صاحب نفس مطمئنه مخاطب شده به رجـوع                     ) 745(
و راضى و مرضى بودن جذبه حبیب و محبـوبى اسـت   . به رب خود او ـ که البته حق تعالى است ـ بى صبغه اسماء  

 سیر الى اهللا است و نتیجه دخول در جرگه عباداهللا است ـ که از تمام صبغه ها مبرى ، و بـه حقیقـت    که خود مرکب
  .اخالص موصوفند ـ ، و ثمره آن دخول در جنت ذات که جنت لقاء اهللا است مى باشد

 و بـه  درجه سوم از صبر ، صبر در معصیت است که انسان در جهاد با نفس و جنود ابلیس خوددارى و صـبر کنـد ،     
و از براى این درجه ، مقامات و حقایق و رقایق بـسیار اسـت ، و در                  . واسطه پافشارى و مصابرت ، بر آنها غلبه کند        

هر درجه صبر در این مقام مشکلتر و دقیقتر از صبر رد طاعات است ؛ بلکه اگر کسى از این ورطه گذشت ، صبر در   
  .چیز از براى سالک الى اهللا ، صبر در معصیت است پس مهمتر از هر . طاعات براى او سهل و آسان شود

و همان طور که صبر در مجاهده با قوه شهوت و غضب و شیطنت ـ که منشا معاصى صـوریه انـد ـ از اشـق امـور       
است بر انسان و از طاعات صوریه قیام بر آن بسیار مشکلتر است ، همین طور قیام در مقابل شیطان بزرگ و نفس ـ  

 قلبیه و باطنیه هستند ـ و صبر در مجاهده با آنان از مشکلترین مجاهدات اسـت ؛ زیـرا کـه در ایـن      که مبدا معاصى
مجاهده باید طرح الکونین و رفض النشاتین شود ، و باى سالک قدم بر فرق خـود گـذارد و بـت بـزرگ خـودى و       

 قدم نهد ، و به سرایر خلوص بار انانیت را از کعبه دل به دست والیت مابى فرو ریزد و بشکند تا به حقایق اخالص        
  .یابد ، و این حز با دستگیر خدائى و توفیق یزدانى صورت نبندد

و براى صبر در معصیت ، نهصد درجه است که میان هر درجه تا درجه دیگر ، فاصله مانند تخوم ارض تـا منتهـاى                         
 است و هـم در سـعه درجـات ؛           و درجات این مقام از صبر از درجه سابق هم در عدد درجات افزون             . عرش است   

  .زیرا که فاصله تا منتهاى عرش است 
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و آن . و از براى صبر در معصیت ، حقایق و سرایرى است که در تحت میـزان درجـات و سـعه جـسمانى در نیایـد             
  .چون خودش ، از مقامات روحانى و معارف یزدانى باید باشد

عرض آن سماوات و ارض     : جنت را توصیف فرموده که      و در این جا سخنى است و آن ، آن است که خداى تعالى               
؛ و در این حدیث براى صابران درجاتى ذکر شده است که هـر درجـه ، سـعه آن از سـماوات و ارض           ) 746(است  

  .بیشتر است 
  :آنچه عجالتا به نظر نویسنده مى رسد یکى از دو امر است 

اعدت للمتقین  : مال باشد ، و لهذا ذکر فرموده است که          اول آن که مراد از جنتى که در قرآن ذکر شده است جنت اع             
و مـراد از    . و مهیا شدن ، شان بهشت اعمـال اسـت           ) . 748(اعدت للذین آمنوا    : و در آیه دیگر مى فرماید       ) . 747(

این درجات که در حدیث شریف مذکور است درجات جنت اخالق باشد به مناسبت آن که این درجات براى صبر                     
ر از اخالق است ، و بهشت اخالق سعه اش به قدر سعه کمال انسانى اسـت در مرتبـه متوسـطه ، و از                         است ، و صب   

  .براى آن حدى به این موازین نتوان درست کرد
توجیه دوم آن که مراد از سماوات و ارض که در قرآن شریف است ، اعم از سماوات و ارض جـسمانى باشـد ، تـا         

  .امل شود ، و مراد از درجات در روایت ، درجات بهشت جسمانى باشدسماوات ارواح و اراضى اشباح را ش
  

  :در بعض مراتب صبر ، که مخصوص به اهل سلوک و کمّل اولیاء است : فصل سوم 
الصبر باهللا : فقال . ال: فقال . الصبر هللا : اى الصبر اشد؟ فقال : روى ان شابا من المحبین سال الشبلى عن الصبر؟ فقال   

: فقـال   . ال: فقـال   . الصبر مـع اهللا     : فقال  . ال: فقال  . الصبر فى اهللا    : فقال  . ال: فقال  . الصبر على اهللا    : فقال  . ال: فقال  . 
  ) 749(فشهق الشبلى ، فخر مغشیا علیه . الصبر عن اهللا : ویحک فاى ؟ فقال 

مـا صـبر هللا ، از مقامـات نازلـه           ا: بر ما است که به طور اجمال این مراتب را که در این عبارت است ، شـرح کنـیم                     
پس در این انسالخ هر چه بکننـد  . سالکین است که از خود و آمال نفسانیه منسلخ شدند ، و مهاجرت الى اهللا کردند           

و مادامى که انسان در جلبات نفسانیت و حجاب خودى اسـت ، تمـام حرکـات و                  . ، براى حق است ، نه براى خود       
و . خود است ، حق تعالى و توحید و اطاعت او را هم بـراى خـود مـى خواهـد               سکنات و مناسک و عباداتش براى       

مادامى که انسان در بیت نفس است و قدمش قدم سیر به باطن خود است ، مهاجر الى اهللا نیست ، و مسافر و سالک 
  .نیست ، مانند سیر در بلد مى ماند که هر چه از گوشه بلد به گوشه دیگر سیر شود ، سفر محقق نشود

پس تا خروج از بیت نفس و بیرون رفتن از انانیت نباشد ، سفر الى اهللا و هجرت به سوى او محقق نشود ، و پـیش                           
و چون خروج از بیت محقق شد ، سالک شود ، و صـبر در ایـن       . اهل معرفت ، تمام ریاضاتش ریاضت باطل است         

  .مقام صبر هللا است 
  . سالک ثابت است ، و یکى براى اهل صحو بعد المحویکى براى: و اما صبر باهللا را دو مقام است 

و در این جا مراد مقام اول است ، و آن عبارت از آن است کـه سـالک پـس از خـروج از بیـت و هجـرت الـى اهللا                             
 صـبر     مشاهده کند که تمام حرکات و سکناتش به حول و قوه خدا است ، و خودش دخالت در چیزى ندارد ، پس                       

و این غیر از اعتقاد یا برهان است ، بلکه مشاهده بـه عیـان اسـت ، زیـرا کـه      . ود ، باهللا داند   خود را چون هر چیز خ     
  .اعتقاد و برهان راجع به اهل حجاب است 

و اما مقام دوم که راجع به اهل صحو است ، آن پس از آن است که طى مقامات سلوک شد ، و منتهى به فناء کلى و                    
در ایـن   .  تعالى ارجاع به مملکت خودش کردند براى دستگیرى از افتادگـان             محو مطلق گردید ، پس به عنایت حق       
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و تمام حرکات و سکناتش در این مقام باهللا است ، یعنى به وجود  . مقام ، وجود او و شؤون وجودیه او حقانى شده           
  ) 750. ( و ید اهللا پس او در این مقام عین اهللا و اذن اهللا و ید اهللا است على عین اهللا و اذن اهللا. حقانى است 

پس سالک چـون خـود را   . اما صبر على اهللا و آن پس از تمکین این مقام است ؛ یعنى مقام صبر باهللا به معنى اولش            
از مطلق تصرفات برى و عارى دید ، و تمام واردات را از حق تعالى دید و متصرفى در خود و عـالم جـز او ندیـد                            

و . هللا شود؛ بلکه تمام بلیات و مصیبات را جلـوه هـاى اسـماء و صـفات بینـد       پس صبر او صبر على اهللا شود؛ على ا        
  .همان طور که اهل حجاب بر بلیات صبر کنند ، اینان بر خدا و شؤون اسمائیه یا ذاتیه او صبر کنند

پـس در آن مـشاهدات و       . و اما صبر فى اهللا ؛ پس آن از براى اهل حضور است که مشاهده جمـال اسـمائى کردنـد                    
  .ات هر چه صبر کنند و دل را از استهالک و اضمحالل نگه دارند ، صبر فى اهللا است جلو

و اما صبر مع اهللا ؛ پس آن براى مشاهدین جمال ذات است که از مقام مـشاهده جمـال اسـمائى بیـرون رفتـه و بـه                             
و پس از این . اهللا است مشاهده ذاتى رسیده اند آنها هر چه در این جلوات صبر کنند و خودنگهدار شوند ، صبر مع            

  .مقام استهالک و فناء است که اسم و رسمى از سالک و صبر و سلوک نیست 
و اما صبر عن اهللا ؛ پس آن صبر مشتاقین و حبوبین جمال است که پس از ارجاع آنها به مملکت خـود ناچـار بایـد                           

و شاید یک معنى    . راتب صبر است    صبر کنند ، و از جمال جمیل براى اطاعت خود او محجوب باشند و این اشق م                
همین باشد؛ زیرا هر چه محبت و عشق زیادتر باشـد ، صـبر بـر مفارقـت بیـشتر                    ) 751(ما اوذى نبى مثل ما اوذیت       

و چـون  ) 752(وهبنى صبرت على عذابک فکیف اصبر على فراقک : است ؛ چنانچه على ـ علیه السالم ـ نیز گوید   
دن به شاخسار بلند مقامات اولیاء قاصـر اسـت ، بـیش از ایـن زبـان درازى روا                    دست کوتاه ما محجوبان از دراز کر      

  .نیست 
  

در بیان آنک صبر از جنود عقل و از لوازم فطرت مخموره است ، و جزع و بى تابى از جنود جهـل و                 : فصل چهارم   
  :لوازم فطرت محجوبه است 

خداخواه و خدابین است ، پس آنچه از واردات         بدان که چون فطرت اصلیه انسانى بر حب کمال و جمال است ، و               
بر او وارد شود از جانب خدا ـ گرچه به حسب طبیعت ناگوار باشد ـ اظهار جزع نکند ، و جزع از واردات حـق را    

و چون محتجب به حجب نفسانیه طبیعیه شد و زنگار خودبینى و خودخواهى مـرآت قلـب او را فـرا                     . عیب شمارد 
  .ابى و جزع کند ، و از فقدان مطلوبات طبیعیه ناشکیبائى نمایدگرفت ، بر واردات بى ت

رجل روحانى که به فطرت اصلیه خدا داده باقى باشد ، صبر و ثبات در هر چیز کند ، و عنان گسیختگى ننمایـد ، و                          
یـا  قوت روح او بر مطلوبات طبیعت چیره شود ، و دست و پاى خود را در پیش آمدها گم نکند ، و چون از حب دن  

  .و نفس وارسته است ، فقدان آنها او را نلرزاند؛ چه که تمام لغزشها از حب دنیا و نفس ریشه مى گیرد
و حجب ظلمانیه ـ که در حدیث شریف وارد اسـت   . و مبدا اصلى احتجابات احتجاب به حجب دنیا و نفس است 

  .همان حجب دنیا و نفس است ) 753(
چون محتجب به حجـاب طبیعـت و نفـس شـد ، کمـال را در مطلوبـات        پس فطرت که حب به کمال مطلق دارد ،          

و چون از این احتجاب بیـرون آیـد ، فقـط فقـدان              . طبیعیه و نفسانیه پندارد ، و براى فقدان آن جزع و بى ثباتى کند             
وصال محبوب براى او ناگوار است ، و جزع او براى فراق محبوب حقیقى باشد؛ و صـبر عـن اهللا بـراى او اصـعب                          

  .و اهللا الهادى . ور است ام
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  :در بیان احادیث در این باب : فصل پنجم 
چون روز قیامت شود ، یک دسـته اى  : در کافى شریف ، سند به حضرت صادق ـ سالم اهللا علیه ـ رساند که فرمود   

 ما اهـل صـبر      :شما چه اشخاصى هستید؟ مى گویند       : به آنها گفته شود که      . از مردم بر خیزند و بیایند به در بهشت          
شماها بر چه چیز صبر کردید؟ مى گویند ما بر طاعت خدا صـبر کـردیم ، و از معـصیت خـدا                       : گفته شود   . هستیم  

: و این است مفاد قول خـداى تعـالى          . راست گفتند ، داخل بهشت شوید     : پس خداى عزوجل فرماید     . صبر کردیم   
  ) 755) . (754. (انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب 

یکـى صـبر بـه    : صبر ، دو صبر است : و هم از حضرت امیرالمؤمنین ـ علیه الصالۀ و السالم ـ حدث کند که فرمود   
و بهتر از آن صبر نزد آن چیزى است که خداى تعالى حرام فرمـوده بـر               . مصیبت است ، و آن خوب و جمیل است          

  ) 756. (تو
ن پدرم على بن الحسین ـ علیه السالم ـ را وفات رسید ، مرا   چو: و از حضرت باقر ـ علیه السالم ـ منقول است که   

وصیت مى کنم ترا به چیزى که پدرم مرا وصیت کرد در وقتى کـه               ! اى پسرک من    : به سینه خود چسبانید و فرمود       
صبر کن بـر حـق گرچـه تلـخ          ! اى پسرک من    : وفات او رسید ، و به آن چیزى که گفت پدرش او را وصیت کرده                

  ) 757. (باشد
پس آنچه از آن گذشـته ،       . صبر کنید بر دنیا؛ که همانا آن ساعتى است          : و از حضرت صادق روایت است که فرمود         

همانا آنچه هست همان سـاعتى اسـت کـه تـو در آن         . الم و سرورى ندارد ، و آنچه نیامده نمى دانى چه چیز است              
  .معصیت خداهستى ، پس صبر کن در آن بر طاعت خدا و صبر کن در آن از 

من صبر مـى کـنم از ایـن غالمـم و از     : و از ثواب االعمال ، از حضرت باقر ـ علیه السالم ـ منقول است که فرمود   
 درجه صائم قـائم       همانا کسى که صبر کند نائل شود به واسطه صبرش           . اهلم بر آن چیزى که از حنظل تلختر است          

  ) 758. (هللا علیه و آله و سلم ـ ضربت زده باشدرا ، و درجه شهیدى را که در جلو محمد ـ صلى ا
من لم ینجه الصبر اهلکه الجـزع  : وقال ) 759(ال یعدم الصبور الظفر ، و ان طال به الزمان    : و عن نهج البالغۀ انه قال       

)760 (  
  .که در این مختصر بگنجد) 761(و اخبار و آثار در این باب ، بیش از آن است 

  
فصل اول در بیـان ثمـرات       .  صفح و ضد آن است که انتقام است و در آن دو فصل است                در: مقصد بیست و پنجم     

  :صفح و مضرات انتقام 
و صـفت عفـو و تجـاوز ، از صـفات            . از بزرگترین کماالت انسانى تجاوز از اشخاصى است که به او بـدى کردنـد              

که در تحت تربیت رب العالمین واقـع        و کسى   . جمالیه حق تعالى است که اتصاف به آن تشبه به مبادى عالیه است              
شد ، و مربوب ذات مقدس حق تعالى شد ، باید در او از صفات جمال حق ـ جل و عال ـ جلوه اى حاصل شـود ،    

و از بزرگترین اوصاف حق ، رحمت بر عباد تجاوز از سیئات و عفـو از خطیئـات     . و مرآت جمال جمیل الهى گردد     
  .است 

ربـى  :  اوصاف نباشد در جواب سؤ ال قبر ـ که وقت بروز سرایر است ـ نتوانـد گفـت     و اگر در انسان حظى از این
؛ زیرا که انتخاب این اسم در بین اسماء ، اشارت به آن شاید باشد که در  ) 762(من ربک   : اهللا آن گاه که سؤال شود       

  تحت تربیت کى بودى ، و دست قدرت کى در تو متصرف بود در حیات دنیا وى ؟
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انسان در تحت ربوبیت ذات مقدس حق تربیت شده باشد ، و ظاهر و باطنش مربى بـه آن تربیـت باشـد ،                        پس اگر   
  .و گرنه ، یا جواب ندهد و یا ربى الشیطان و یا ربى النفس االمارۀ شاید بگوید. جواب مى تواند دهد

ه انتقام و غضب بى مـورد       و باید دانست که ریشه صفح و تجاوز ، از ترک حب دنیا و نفس ، آب مى خورد؛ چنانچ                   
  .ـ که در این مقام مقصود است ـ از حب دنیا و نفس و اهمیت دادن به مĤرب دنیائى ریشه مى گیرد

و ضد آن که انتقام است      . و از این بیان معلوم شد که صفح از جنود عقل و رحمان و از لوازم فطرت مخموره است                    
ست ؛ زیرا که آنان که به فطرت اصلیه و روحانیت فطریـه خـود               از جنود جهل و ابلیس و از لوازم فطرت محجوبه ا          

 سبعى است ـ عـارى    باقى هستند ، از آلودگى به محبت دنیا و نفس مبرى هستند و از تکالب ـ که از خواص نفس  
  .و برى هستند

 جیفه آن تکالب    و اما محتجبین به حجاب طبیعت ، چون سر و کار با آمال نفسانیه و مطلوبات طبیعیه دارند ، بر سه                    
کنند ، و قوه غضب خود را در راه طبیعت خرج کنند ، و وسائلى را که خـداى تعـالى بـراى خـالص از دام دنیـا و                              
طبیعت به آنها داده با همان وسائل در دام آن افتند و به نعمتها و امانتهاى خدائى خیانت کنند ، در دست ناپاک نفس                       

  .اماره را بر آنها دراز کنند
  

  :در ذکر بعضى از احادیث شریفه در این باب : م فصل دو
علیکم بالعفو ؛ فان العفو یزید العبد :قال رسول اهللا ـ صلى اهللا علیه و آله و سلم ـ   : کافى باسناده عن ابى عبداهللا قال 

  ) 763(اال عزا ، فتعافوا یعزکم اهللا 
  ) 764. (تر است از ندامت بر عقوبت کردن ندامت بر عفو افضل و آسان: و از حضرت باقر حدیث کرده که فرمود 

چون قدرت پیدا کردى بـر دشـمن خـود ، از او             : و از نهج البالغه ، از حضرت امیرالمؤمنین منقول است که فرمود             
  ) 765. (عفو کن به پاس شکر بر قدرت پیدا کردن به او

  ) 766(اولى الناس بالعفو اقدر هم على العقوبۀ : و فرمود 
اال : قـال رسـول اهللا ـ صـلى اهللا علیـه و آلـه ـ فـى خطبـۀ          : باسناد عن ابى عبداهللا ـ علیه السالم ـ قال   و فى الکافى 

اخبرکم بخیر خالئق الدنیا و االخرۀ ؟ العفو عمن ظلمک ، و تصل من قطعک و االحسان الى من اساء الیک و اعطـاء            
  ) 767(من حرمک 

یکـوننّ اخـوک علـى    : ؤمنین فى وصیته لمحمّد بن الحنفیـۀ ، قـال           عن محمّد بن على بن الحسین باسناد عن امیرالم        
  ) 768(قطیعتک اقوى منک على صلته ، و ال على االساءۀ الیک اقدر منک على االحسان الیه 

  :، از آن جمله درباره کظم غیظ) 769(و احادیث شریفه درباره عفو از ظالم و کظم غیظ بسیار است 
من احب الـسبیل الـى   : انه قال ، رسول اهللا ـ صلى اهللا علیه و آله ـ   : جاد رساند در کافى شریف ، سند به حضرت س

  ) 770(جرعۀ غیظ تردّها بحلم ، و جرعۀ مصیبۀ تردّها بصبر : اهللا ـ عزوجل ـ جرعتان 
کسى که فرو نشاند غیظ خـود را در حـالى کـه    : و در کافى ، سند به حضرت باقر ـ علیه السالم ـ رساند که فرمود   

  ) 771. (قدرت دارد بر اجراء آن ، مملو کند خداى تعالى قلب او را از امن و ایمان در روز قیامت 
من یکظم الغیظ یاجر اللّه : من الفاظ رسول اللّه ـ صلى اللّه علیه و آله و سلم ـ   : عن محمّد بن على بن الحسین قال 

  ) 772(، و من یصبر على الرّزیّۀ یعوضه اللّه 
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اوصیک بوصیۀ فاحفظها ، فـال تـزال   ! یا على :  امیرالمؤمنین ، عن النّبىّ ـ صلى اللّه علیه و آله ـ انّه قال   و باسناه عن
) 773... (من کظم غیظا و هو یقدر على امضائه ، اعقبه اهللا امنا و ایمانا یجد طعمه                 ! یا على   . بخیر ما حفظت وصیتى     

  .الحدیث 
تمه مى دهیم ، و تتمه آن را با خواست خدا در مجلَّد دیگر قرار مى دهیم ، ما این جا این جزو از شرح حدیث را خا

و الحمد  . و از خداى تعالى توفیق اتصاف و تحقق به جنود عقل و احتراز و تبرى از جنود شیطان و جهل مى طلبم                       
  .للّه اوّال و آخرا و ظاهرا و باطنا

 هزار و سیصد و شصت و سه در قصبه محالت ، در ایامى              به اتمام رسید این جلد در روز دوم شهر رمضان المبارک          
  .که به واسطه گرماى هوا از قم به آنجا مسافرت کرده بودم 

  .والسالم 
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